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ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ ΚΠΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ/ΛΟΓΙΣΘΡΙΟ – Γ.Ν.Α. ΚΑΣ 

 
φμφωνα με τον Οργανιςμό του Νοςοκομείου (ΦΕΚ 3485/Β/2012) το Σμιμα Οικονομικοφ είναι 
υπεφκυνο για:  
 
α. όλεσ τισ λογιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, τθν τιρθςθ τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, τθν  
  παρακολοφκθςθ παγίων και αποςβζςεων.  
β. τθν είςπραξθ των λθξιπρόκεςμων χρεϊν. 
γ. τθ διατιρθςθ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ.  
δ. τθ διαχείριςθ των χρθμάτων του Νοςοκομείου.  
ε. τθν ζκδοςθ περιοδικϊν αναφορϊν τθσ ταμιακισ ρευςτότθτασ του Νοςοκομείου, τα ιςοηφγια  
  εςόδων, εξόδων και υλικϊν.  
ςτ.τισ πάςθσ φφςεωσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ με αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, τράπεηεσ,  
  προμθκευτζσ κ.λπ. (πλθρωμζσ, ειςπράξεισ, ζκδοςθ επιταγϊν). 
 η. τθν προετοιμαςία τθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ, τθν ζκδοςθ και τον ζλεγχο των  
  καταςτάςεων μιςκοδοςίασ.  
θ. τθ ςφνταξθ του οικονομικοφ ςχεδιαςμοφ – προχπολογιςμοφ, τον ζλεγχο παρακολοφκθςισ του,  
  κακϊσ και τον απολογιςμό κατά μινα και ζτοσ.  
κ. τθν κοςτολόγθςθ ανά ιατρικι πράξθ και τθ ςφνταξθ και παρακολοφκθςθ των τμθματικϊν  
  προχπολογιςμϊν.  
ι. τθν ζκδοςθ μθνιαίων αναφορϊν για τα οικονομικά ςτοιχεία του Νοςοκομείου.  
ια. τθ ςφνταξθ εκκζςεων με το λειτουργικό απολογιςμό του Νοςοκομείου.  
ιβ. τθν εκπόνθςθ των μελετϊν επενδφςεων (οικονομικό μζροσ).  
ιγ. τθ διεξαγωγι περιοδικϊν και ετιςιων απογραφϊν. 

 

 

Ανάλυςθ Δείγματοσ Οικονομικοφ Σμιματοσ/Λογιςτιριο 

 

Κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα 14 εργαηόμενοι από τουσ οποίουσ οι 10 απαςχολοφνται ςτο 
Λογιςτιριο και οι 4 ςε εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. Ανταποκρίκθκαν 13 εργαηόμενοι. Επίςθσ, θ μζτρθςθ 
τθσ ικανοποίθςθσ των που ςυνεργάηονται με το Νοςοκομείο, ςτθρίχτθκε ςτο υποκριτιριο 6.1/ΚΠΑ του 
Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. τάλκθκαν θλεκτρονικά 100 ερωτθματολόγια ςε 
προμθκευτζσ που ςυναλλάχκθκαν με το Νοςοκομείο το ζτοσ 2017. Ανταποκρίκθκαν ςυνολικά 54 
προμθκευτζσ. 

 Η ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζγινε με το ςτατιςτικό εργαλείο SPSS. Μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ 
ΚΠΑ ζγινε παραδοχι ότι θ διαφορά μεταξφ τθσ βακμολογίασ των εργαηομζνων και των μελϊν τθσ 
ομάδασ ςε επίπεδο κριτθρίου κεωρείται ςθμαντικι όταν είναι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ (>1) και κα 
πρζπει να εξετάηεται.  

Η ολομζλεια τθσ ομάδασ εργαςίασ τιρθςε τον απλό τρόπο βακμολόγθςθσ του ΚΠΑ. θμειϊνεται ότι 
ςτθν ομάδα αυτοαξιολόγθςθσ ορίςτθκε ςτζλεχοσ τθσ Διοίκθςθσ, ςυγκεκριμζνα θ Διοικθτικι Δ/ντρια 
κα. Π. Ανδροφτςου, και θ ςυμμετοχι τθσ ζγινε αποδεκτι από τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ, κακϊσ 
κεϊρθςαν ότι δεν κα παρεμποδιηόταν θ ελεφκερθ ζκφραςι τουσ, γεγονόσ το οποίο κα είχε αρνθτικό 
αποτζλεςμα ςτθν ποιότθτα τθσ αυτοαξιολόγθςθσ. Αντίκετα κρίκθκε κετικι θ ςυμμετοχι τθσ, διότι 
δόκθκε θ δυνατότθτα για παροχι πρόςκετθσ πλθροφόρθςθσ, υλικοφ τεκμθρίωςθσ και διαμόρφωςθσ 
ςυναινετικϊν όρων για μελλοντικζσ δράςεισ βελτίωςθσ. Επίςθσ, ςθμειϊνεται, ότι ςτθ βακμολόγθςθ 
των κριτθρίων ςυμμετείχαν επτά (7) μζλθ, από τα εννζα (9) μζλθ τθσ ομάδασ, λόγω απουςίασ δφο (2) 
μελϊν τθν περίοδο τθσ βακμολόγθςθσ.  

Ακολουκεί θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ δομισ του Οικονομικοφ Σμιματοσ/Λογιςτθρίου όπου γίνεται 
ανάλυςθ των αποτελεςμάτων.  

τθν ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ αυτισ ςυμμετείχαν τα μζλθ τθσ ομάδασ εφαρμογισ ΚΠΑ, Παναγιϊτα 
Ανδροφτςου, Ευαγγελία Βαφία και ταυροφλα Μακρι. Επίςθσ θ ολοκλιρωςθ τθσ επιμζλειασ των 
πινάκων, του εξωφφλλου και των περιεχομζνων διενεργικθκε από τθν Ελζνθ ταματοποφλου. 
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ΚΡΙΣΘΡΙΟ 1. Θγεςία 

Ο τρόποσ με τον οποίο οι επικεφαλείσ και θ διοικθτικι και πολιτικι θγεςία διαμορφϊνουν τθν αποςτολι 
μιασ δθμόςιασ οργάνωςθσ, διευκολφνουν τθν επίτευξι τθσ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγματοποίθςθ του 
οράματοσ, εξαςφαλίηουν τθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων αξιϊν και ςυμμετζχουν προςωπικά ςτθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ. 

 

ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 1.1  
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ δίνει μία ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ ϊςτε να αναπτφξει και να 
γνωςτοποιιςει το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1.1.1 

 ε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει 
προςδιορίςει τθν αποςτολι τθσ (ποιοι είναι οι ςτόχοι 
μασ), το όραμα τθσ (που κζλουμε να πάμε) με τθ 
ςυμμετοχι και των άλλων εμπλεκόμενων φορζων ςτθ 
λειτουργία τθσ κακϊσ και των υπαλλιλων τθσ; 

229 2 Λίγο 3,49 3 Ζλεγχοσ 

1.1.2 

ε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει 
κακορίςει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και τθν εξειδίκευςθ 
τουσ ςε επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και επίςθσ ζχει 
διαςφαλίςει τθν κοινοποίθςθ τουσ ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ 
και ςτουσ άλλουσ μετόχουσ; 

2,14 2 Λίγο 3,45 3 Ζλεγχοσ 

1.1.3 
 ε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ζχει 
κακορίςει πλαίςιο αξιϊν και ςυμπεριφοράσ των 
υπαλλιλων τθσ; 

2,29 2 Λίγο 3,53 3 Ζλεγχοσ 

1.1.5 

ε ποιο βακμό ανακεωρεί περιοδικά θ θγεςία τθν 
αποςτολι, το όραμα, τισ αξίεσ, τουσ ςτρατθγικοφσ και 
επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ, βάςει των αλλαγϊν του 
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ; 

2,29 2 Λίγο 2,88 2 Εκτζλεςθ 

1.1.6 

ε ποιο βακμό επιλφονται τυχόν ςυγκροφςεισ 
ςυμφερόντων με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ι 
παρεμβάςεων και γενικά με τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ 
με όλουσ τουσ υπαλλιλουσ κακϊσ και με άλλουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ; 

2,29 2 Λίγο 3,27 3 Ζλεγχοσ 
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Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1.1.4 

ε ποιο βακμό θ θγεςία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ 
δθμιουργεί ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και ςυνκικεσ 
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων 
κατά τον κακοριςμό του οράματοσ, των αξιϊν, των 
ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων; 

1,57 1 
Πολφ 
λίγο 

3,34 3 Ζλεγχοσ 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 1.1. 

Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ δίνει μία ςαφι κατεφκυνςθ ςτθν οργάνωςθ ϊςτε να αναπτφξει και να 
γνωςτοποιιςει το όραμα, τθν αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ; 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

 2,15  ΛΙΓΟ  
 

 3,33 
(57,6%) 

 ΕΛΕΓΧΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, θ οποία 
ζχοντασ ςτθ διάκεςι τθσ το υλικό τεκμθρίωςθσ , κεωρεί τι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό 
βρςκονται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  
ε κανζνα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι  
 άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ»): 

 
1. Σον κακοριςμό τθσ αποςτολισ-οράματοσ του Λογιςτθρίου, με τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ 

λειτουργία του κακϊσ και των υπαλλιλων του.  
2. Σον βακμό ςτον οποίο θ θγεςία ζχει κακορίςει τουσ ςτρατθγικοφσ-επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ και τουσ ζχει 

κοινοποιιςει ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ και ςτουσ άλλουσ μετόχουσ. 
3. Σον κακοριςμό ενόσ πλαιςίου αξιϊν και ςυμπεριφοράσ των υπαλλιλων του. 
4. Σθν επίλυςθ τυχόν ςυγκροφςεων ςυμφερόντων με τθν παροχι των κατάλλθλων οδθγιϊν ι παρεμβάςεων. 
5. Σθ δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και ςυνκθκϊν αποτελεςματικισ επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκομζνων 

κατά τον κακοριςμό του οράματοσ, των αξιϊν, των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 Να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ από τθν θγεςία ςτθν περιοδικι ανακεϊρθςθ τθσ αποςτολισ, του οράματοσ, των 
αξιϊν, των ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων, βάςει των αλλαγϊν του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ.  

 Εφαρμογι πιο αποτελεςματικισ επικοινωνιακισ πολιτικισ, ϊςτε οι εργαηόμενοι να ενθμερϊνονται πχ. με τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικοφ ζγγραφου υλικοφ και τθν πραγματοποίθςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων-ςυςκζψεων για να 
ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν επίτευξθ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του Λογιςτθρίου. 

 Βελτίωςθ ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ θγεςίασ ςε όλουσ τουσ εξεταηόμενουσ τομείσ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 1.2  
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ αναπτφςςει και εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  
 

Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφλου 

ποιότθτασ 

1.2.1 

ε ποιο βακμό θ θγεςία αναπτφςςει ζνα ςφςτθμα 
διοίκθςθσ διαδικαςιϊν που να λαμβάνει υπόψθ το 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ 
και τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων ςτθν λειτουργία τθσ; 

2,43 2 Λίγο 3,46 3 Ζλεγχοσ 

1.2.2 

ε ποιο βακμό θ οργάνωςθ εντοπίηει τθσ ανάγκεσ για 
αλλαγζσ ςτθ δομι και τισ ακολουκοφμενεσ διοικθτικζσ 
διαδικαςίεσ ϊςτε να εξυπθρετείται θ υλοποίθςθ των 
ςτόχων τθσ; 

2,29 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

1.2.6 

ε ποιο βακμό οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ & 
Επικοινωνιϊν ςυμβάλλουν ςτθν άςκθςθ του εποπτικοφ 
ρόλου ι και ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων ελζγχου και 
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ από τθν θγεςία τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,14 2 Λίγο 2,98 2 Εκτζλεςθ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1.2.3 

ε ποιο βακμό οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ προςδιορίηονται με ςυμφωνία μεταξφ των 
μετόχων, ςφμφωνα με τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των 
πολιτϊν/πελατϊν; 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

2,95 2 Εκτζλεςθ 

1.2.4 
ε ποιο βακμό το πλαίςιο και περιβάλλον λειτουργίασ τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και τθ 
διοίκθςθ ζργων (projects); 

,71 1 
Πολφ 
λίγο 

3,00 3 Ζλεγχοσ 

1.2.5 

 ε ποιο βακμό θ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ, είναι προςανατολιςμζνθ ςτο να ικανοποιεί 
τισ προςδοκίεσ και τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των 
προςϊπων ι φορζων, που εξυπθρετοφνται από αυτιν; 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

3,8 3 Ζλεγχοσ 

1.2.7 

ε ποιο βακμό εφαρμόηεται ςφςτθμα Διοίκθςθσ Ολικισ 
Ποιότθτασ (Κ.Π.Α., E.F.Q.M., I.S.O.) ι ιςορροπθμζνθσ 
βακμολόγθςθσ (Business Balanced Scorecard) ι μζτρθςθσ 
τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ (π.χ. προβλζψεισ Ν.3230/2004 και 
Ν.4369/2016) 

1,29 1 
Πολφ 
λίγο 

0,95 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

1.2.8 

ε ποιο βακμό αναγνωρίηονται, οριοκετοφνται και 
κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και τουσ εμπλεκόμενουσ 
ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, οι ανάγκεσ για 
αναδιοργάνωςθ και αλλαγι; 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

3,84 3 Ζλεγχοσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 1.2 

 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ αναπτφςςει και εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα διοίκθςθσ; 
 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1,93  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ  
  

3,12 
(53,4%) 

 ΕΛΕΓΧΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, θ 
οποία ζχοντασ ςτθ διάκεςι τθσ το υλικό τεκμθρίωςθσ, κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα 
αυτό βρίςκονται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τθσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
  Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ»): 
 

1. Σθν ανάπτυξθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν ςε ςυςχζτιςθ με το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και τισ ανάγκεσ των  
  εμπλεκόμενων ςτθν λειτουργία του Λογιςτθρίου. 
2. Σον βακμό που το Οικονομικό Σμιμα εντοπίηει τθσ ανάγκεσ για αλλαγζσ ςτθ δομι και τισ ακολουκοφμενεσ  
  διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ϊςτε να εξυπθρετείται θ υλοποίθςθ των ςτόχων του. 
3. Σο υφιςτάμενο πλαίςιο και περιβάλλον λειτουργίασ του Λογιςτθρίου το οποίο ευνοεί τθν ομαδικι εργαςία και  
  τθ διοίκθςθ ζργων (projects). 
4. Σθ δραςτθριότθτα του Λογιςτθρίου θ οποία ικανοποιεί τθσ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ των προςϊπων ι φορζων  
  που εξυπθρετοφνται από αυτό. 
5. Σον βακμό ςτον οποίο αναγνωρίηονται, οριοκετοφνται και κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και τουσ  
  εμπλεκόμενουσ ςτθ λειτουργία του Λογιςτθρίου, οι ανάγκεσ για αναδιοργάνωςθ και αλλαγι. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 υμμετοχικι διαδικαςία ςτθν εφαρμογι ςυςτθμάτων ςτοχοκεςίασ. 

 Επζκταςθ των εφαρμογϊν του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και χριςθ των μεκόδων Σ.Π.Ε. για τθν άςκθςθ 
εποπτικοφ ελζγχου μζςω δεικτϊν μζτρθςθσ απόδοςθσ του Λογιςτθρίου. 

 Χριςθ εργαλείων για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ (πχ ISO) και εφαρμογι του ΚΠΑ 
και ςε άλλεσ δομζσ του Νοςοκομείου. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 1.3 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ υποκινεί και υποςτθρίηει τθσ υπαλλιλουσ τθσ και δρα ωσ πρότυπο ρόλου. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  
 

Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

1.3.1 
ε ποιο βακμό θ δραςτθριότθτα τθσ θγεςίασ, λειτουργεί 
ωσ παράδειγμα δράςθσ για το προςωπικό, ςφμφωνα με 
τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,43 2 Λίγο 2,44 2 Εκτζλεςθ 

1.3.2 
ε ποιο βακμό θ θγεςία, επανακακορίηει τθ ςτάςθ τθσ, 
ανάλογα με τισ ςυςτάςεισ και προτάςεισ των υπαλλιλων; 

2,29 2 Λίγο 2,49 2 Εκτζλεςθ 

1.3.3 
ε ποιο βακμό ενθμερϊνεται το προςωπικό για 
ςθμαντικά κζματα που απαςχολοφν τθ Δθμόςια 
Οργάνωςθ; 

2,43 2 Λίγο 3,74 3 Ζλεγχοσ 

1..5 

ε ποιο βακμό θ θγεςία ενκαρρφνει και δθμιουργεί τισ 
κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν κατανομι κακθκόντων και 
τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν προσ τουσ 
υπαλλιλουσ; 

,07 2 Λίγο 363 3 Ζλεγχοσ 

1.3.7 

ε ποιο βακμό παρακολουκοφν οι υπάλλθλοι 
επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ και τθν ανάπτυξθ των προςωπικϊν 
δεξιοτιτων τουσ; 

2,64 2 Λίγο 3,29 3 Ζλεγχοσ 

1.38 
Με ποιο βακμό επάρκειασ αντιμετωπίηονται από τθν 
θγεςία, οι ατομικζσ ανάγκεσ των υπαλλιλων; 

2,29 2 Λίγο 2,17 2 Εκτζλεςθ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/α  
Ερϊτθςθ 

 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

1.3.4 

ε ποιο βακμό υποςτθρίηεται, αναγνωρίηεται και 
επιβραβεφεται τόςο θ ατομικι όςο και θ ομαδικι δράςθ, 
κακϊσ και οι προςπάκειεσ των υπαλλιλων, για τθν 
πραγματοποίθςθ των ςτόχων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

1,93 1 
Πολφ 
λίγο 

1,62 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

1.36 
ε ποιο βακμό θ θγεςία δεςμεφεται να προωκιςει μια 
νοοτροπία καινοτομίασ για ςυνεχι οργανωτικι βελτίωςθ 
με τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων; 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

2,88 2 Εκτζλεςθ 

1.3.9 
ε ποιο βακμό επιτυγχάνεται θ ανατροφοδότθςθ όλων 
των εργαηομζνων τθσ οργάνωςθσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ 
των ατομικϊν και ομαδικϊν αποδόςεων τουσ; 

1,93 1 
Πολφ 
λίγο 

3,03 3 Ζλεγχοσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 1.3 

Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ υποκινεί και υποςτθρίηει τουσ υπαλλιλουσ τθσ και δρα ωσ πρότυπο ρόλου; 
 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζν ν 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

2,21 ΛΙΓΟ  
 

2,81  
(47,20%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα πεδία δεν αναγνωρίςτθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
 Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ»): 
 

1. Σθν ενθμζρωςθ του προςωπικοφ για ςθμαντικά κζματα που απαςχολοφν το Οικονομικό Σμιμα. 
2. Σο γεγονόσ ότι θ θγεςία ενκαρρφνει και δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν κατανομι κακθκόντων και  
  τθν εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και ευκυνϊν προσ τουσ υπαλλιλουσ. 
3. Σθ δυνατότθτα που δίνει ςτουσ υπαλλιλουσ για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
4. Σθν ανατροφοδότθςθ όλων των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ατομικϊν και ομαδικϊν  
  αποδόςεων τουσ. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ των εργαηομζνων από τθ Διοίκθςθ για τθ δραςτθριότθτά τθσ ςε ςχζςθ 
με τισ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ τθσ εξεταηόμενθσ δομισ. 

 Η θγεςία να λαμβάνει υπόψθ τυχόν προτάςεισ των εργαηομζνων και αφοφ τισ αξιολογιςει κετικά να τισ 
αποδζχεται. 

 Η αφξθςθ, κατά το δυνατόν, τθσ παροχισ διευκολφνςεων από τθν θγεςία προσ τουσ εργαηόμενουσ ϊςτε να 
αναγνωρίςουν ότι ικανοποιοφνται επαρκϊσ οι ατομικζσ τουσ ανάγκεσ. 

 Η παρότρυνςθ των εργαηομζνων για τθν παρακολοφκθςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων.  

 Αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ των προςπακειϊν και τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 1.4 
Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ διαχειρίηεται τισ ςχζςεισ με τθν πολιτικι θγεςία και με τισ άλλεσ ομάδεσ 
ςυμφερόντων. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1.4.1 
ε ποιο βακμό παρζχεται βοικεια ςτθν πολιτικι θγεςία 
για τον κακριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που 
ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ; 

2,00 2 Λίγο 3,60 3 Ζλεγχοσ 

1.4.2 
ε ποιο βακμό πραγματοποιοφνται επαφζσ με τθν 
πολιτικι θγεςία, ϊςτε να υλοποιείται ανάλογα θ 
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ ςτοχοκεςίασ; 

,15 2 Λίγο 3,11 3 Ζλεγχοσ 

1.4.4 
ε ποιο βακμό υπάρχει θ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ 
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ οργάνωςθσ; 

2,08 2 Λίγο 3,81 3 Ζλεγχοσ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1.4.3 

ε ποιο βακμό αναπτφςςονται και διατθροφνται πάγιεσ ι 
τακτικζσ ςυνεργαςίεσ με πολίτεσ, Μθ Κυβερνθτικζσ 
Οργανϊςεισ, ομάδεσ ςυμφερόντων, επιχειριςεισ, άλλεσ 
Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ κτλ; 

192 1 
Πολφ 
λίγο 

2,52 2 Εκτζλεςθ 

1.4.5 
ε ποιο βακμό προςδιορίηονται οι ςθμαντικότερεσ 
υφιςτάμενεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των μετόχων και 
ενθμερϊνονται ςχετικά οι εργαηόμενοι ςτθν οργάνωςθ; 

1,62 1 
Πολφ 
λίγο 

2,81 2 Εκτζλεςθ 

1.4.6 
ε ποιο βακμό ςχεδιάηεται και υλοποιείται πολιτικι για 
τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ τθσ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ για τα κοινά 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

1,39 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

1.4.7 

ε ποιο βακμό επιδιϊκεται θ δθμόςια καταξίωςθ και 
αναγνϊριςθ τθσ υπθρεςίασ από το κοινό, μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ εκςτρατειϊν προβολισ τθσ δραςτθριότθτασ 
και των υπθρεςιϊν που προςφζρει; 

1,69 1 
Πολφ 
λίγο 

1,77 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

1.4.8 

ε ποιο βακμό υπάρχει ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν 
παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, 
αντιπροςωπευτικοφσ οργανιςμοφσ και ομάδεσ 
ςυμφερόντων; 

192 1 
Πολφ 
λίγο 

3,91 3 Ζλεγχοσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 1.4. 

Θ θγεςία τθσ οργάνωςθσ διαχειρίηεται τισ ςχζςεισ με τθν πολιτικι θγεςία και με τισ άλλεσ ομάδεσ 
ςυμφερόντων; 
 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Φάςθ φκλου 
ποιότθτασ 

 1,91  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
 

 2,87 
(48,40%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. τα υπο 
ερωτιματα ςτα οποία οι εργαηόμενοι διλωςαν ελάχιςτθ ικανοποίθςθ, χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και 
αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) εκτιμοφμε ότι δεν προκφπτει ανάγκθ ενίςχυςθσ των υφιςτάμενων δράςεων για τθ 
δομι που αξιολογοφμε. 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα πεδία δεν αναγνωρίςτθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
 Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ»): 

1. Σθν παροχι βοικειασ ςτθ  πολιτικι θγεςία για τον κακοριςμό των δθμόςιων πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν 
οργάνωςθ. 

2. Σισ επαφζσ τθσ Διοίκθςθσ με τθν πολιτικι θγεςία. 

3. Σθ ςυμμετοχι τθσ πολιτικισ θγεςίασ και εμπλεκομζνων φορζων ςτθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ του 
Λογιςτθρίου. 

4. Σθ ςυμμετοχι υπθρεςιακϊν παραγόντων ςε επαγγελματικζσ ενϊςεισ, αντιπροςωπευτικοφσ οργανιςμοφσ και 
ομάδεσ ςυμφερόντων. 
 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Καλφτερθ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ωσ προσ τισ επαφζσ και τισ παρεμβάςεισ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν πολιτικι θγεςία 
(1ΤΠΕ, Τπουργείο Τγείασ). 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 1. 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ (%) 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

2,05 ΛΙΓΟ 3,03 51,60 ΕΛΕΓΧΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν χαμθλότερο 
βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που κεωρεί ότι θ 
δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 

 Κακιζρωςθ ςτοχοκεςίασ (ςτρατθγικοί - επιχειρθςιακοί ςτόχοι) και υλοποίθςθ με ενεργι ςυμμετοχι των 
εργαηομζνων. 

 Τποςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Λογιςτθρίου με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ κακοδιγθςθσ για τθν 
άριςτθ απόδοςι τουσ. 

 Διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ ςχζςθσ με τθν πολιτικι θγεςία για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ τθσ δομισ. 
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 

 Γνωςτοποίθςθ ςτο προςωπικό του οράματοσ και τθσ ςτοχοκεςίασ εγγράφωσ και παρακολοφκθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ ςε τακτζσ (τριμθνιαίεσ) ςυναντιςεισ. 

 Εφαρμογι οικονομικϊν δεικτϊν μζτρθςθσ απόδοςθσ ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 υχνζσ διαπροςωπικζσ επαφζσ τθσ θγεςίασ με τουσ εργαηομζνουσ. 

 Κακιζρωςθ ςυςτιματοσ υποβολισ προτάςεων των εργαηομζνων για κζματα λειτουργίασ. 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 1. 

 

 Οργανιςμόσ του Τπουργείου Τγείασ ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148/4/2017). 

 Οργανιςμόσ του ΓΝ Αττικισ ΚΑΣ (ΦΕΚ 3485/Β/2012). 

 Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Νοςοκομείου . 

 «Κακοριςμόσ ςτρατθγικϊν ςτόχων και αξόνων παρζμβαςθσ του Τπουργείου Τγείασ, για τισ Τπθρεςίεσ Τγείασ 
τθσ Χϊρασ, ζτουσ 2017, (με χρονικι περίοδο εφαρμογισ τθν τριετία 2017- 2020)» (Τπουργικι Απόφαςθ με αρ. 
πρωτ. Γ2/Γ.Π. οικ. 20930, Εγκφκλιοσ Γ2γ/οικ.22357/22-3-2017). 

 «Εφαρμογι υςτιματοσ Διοίκθςθσ με τόχουσ για το ζτοσ 2017» (Εγκφκλιοσ 12972/10-5-2016 Τπουργείου 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ). 

 ΓΝΑ ΚΑΣ- τρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018). 

 «Κατάρτιςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Οικονομικοφ Ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/51568/ΔΠΓΚ 
Τπουργείου Οικονομικϊν). 

 Ζγκριςθ Δ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Δ 3/7-2-2017 Θζμα Ι.Α1). 

 Ζγκριςθ Τπουργείου Τγείασ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Β2.α/ΓΠ 18192/10-3-2017). 

 Προχπολογιςμόσ 2017 και οι τροποποιιςεισ του (ςχετικοί πίνακεσ). 

 «Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 Τπουργείου 
Οικονομικϊν). 

 Ν.Δ. 496/74 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ν.Δ. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ-Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Κϊδικασ Κατάταξθσ Εςόδων και Εξόδων του Προχπολογιςμοφ ΝΠΔΔ και οι τροποποιιςεισ του.  

 Τπαλλθλικόσ Κϊδικασ Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). 

 Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’/161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ». 
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 Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Τπθρεςιϊν (ΚΕΔΤ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016) Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν τελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι 
διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια − 
αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ. 

 Η αρικμ. Α2β/Γ.Π.42660/16 (ΦΕΚ 252/Τ.Ο.Δ.Δ./2017) απόφαςθ Τπουργοφ Τγείασ για «Οριςμόσ μελϊν ςτο Δ 
των διαςυνδεόμενων ΓΝΑ ΚΑΣ και Ε.Κ.Α. αρμοδιότθτασ 1

θσ
 ΤΠΕ Αττικισ». 

 Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001)«Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του Δθμόςιου Σομζα» 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 φμβαςθ ςυνδρομισ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ εταιρείασ «ΝΟΜΟΣΕΛΕΙΑ». 

 Απόφαςθ Δ για τον κακοριςμό των υπογραφϊν που δεςμεφουν το Νοςοκομείο για ειςπράξεισ και πλθρωμζσ 
(αρικμ. 11/5-7-2017 κζμα Α.35). 

 Απόφαςθ Δ για ετιςια διάκεςθ πιςτϊςεων για το οικονομικό ζτοσ 2017 (αρικμ. 28/20-12-2016 κζμα Β.2) 

 Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).  

 Εγκφκλιοσ 2/45136/0026/1-6-2017 του ΓΛΚ για τθν «Παροχι οδθγιϊν για τον ζλεγχο, εκκακάριςθ και πλθρωμι 
δθμοςίων δαπανϊν». 

 Ζγγραφο 2/66965/ΔΛΔ/13-9-2017 για τθ «Μεταφορά διακεςίμων… Σαμειακισ Διαχείριςθσ ςτθν Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ». 

 Ζγγραφα Τπουργείου Τγείασ για κζςπιςθ και υλοποίθςθ ςτόχων: 
 Αρικμ. Πρωτ. ΓΔΟΤ/οικ.36/12-1-2017 για πλθρωμι λθξιπρόκεςμων και λοιπϊν υποχρεϊςεων ςε τρίτουσ. 
 Αρικμ. Πρωτ. ΓΔΟΤ/οικ.52260/6-7-2017 για πλθρωμι λθξιπρόκεςμων και λοιπϊν υποχρεϊςεων ςε 

τρίτουσ και  
 Λοιπά ζγγραφα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 και τουσ ςτόχουσ 

υλοποίθςθσ πλθρωμϊν προσ τουσ προμθκευτζσ. 

 Αποφάςεισ Δ για υπερωριακι απαςχόλθςθ (αρικμ. 2/24-1-2017 ΕΗΔ 2, 6/7-3-2017 ΕΗΔ 6 κλπ). 

 Επιμορφωτικά Προγράμματα Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτο χϊρο του Γ.Ν.Α. ΚΑΣ, τα οποία 
παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ 218 άτομα/2017.  

 Αποδεικτικό υλικό που τθρείται ςτο προςωπικό μθτρϊο των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου για χοριγθςθ 
διευκολφνςεων (πχ άδειεσ εξόδου, γονικζσ άδειεσ, ςυνδικαλιςτικζσ άδειεσ). 

 Κοινοποίθςθ νόμων, εγκυκλίων, εγγράφων από τθν 1
θ
 ΤΠΕ και το Τπουργείο μζςω θλεκτρονικισ ι ζντυπθσ 

μορφισ. Κοινοποίθςθ αποφάςεων Διοικθτι και Δ μζςω του πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 

 1
ο
 Πολυκεματικό-Διεπιςτθμονικό υνζδριο ΓΝΑ ΚΑΣ. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ 2. τρατηγική και Προγραμματισμός 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ υλοποιεί τθν αποςτολι τθσ μζςω μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςτρατθγικισ 
προςανατολιςμζνθσ προσ τισ ομάδεσ ςυμφερόντων και υποςτθριηόμενθ από τισ αναγκαίεσ δθμόςιεσ 

πολιτικζσ, προγράμματα, ςκοποφσ, ςτόχουσ και διαδικαςίεσ. 
ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 2.1 
Θ οργάνωςθ ςυλλζγει πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των 
μετόχων. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

 
Ερϊτθςθ Βακμ. 

εργαηομζνων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιτθτασ 

2.1.1 
ε ποιο βακμό αναγνωρίηονται και καταγράφονται οι 
εμπλεκόμενοι ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,27 2 Λίγο 3,74 3 Ζλεγχοσ 

2.1.2 

ε ποιο βακμό ςυγκεντρϊνονται και αναλφονται 
ςυςτθματικά πλθροφορίεσ για τισ ανάγκεσ και 
προςδοκίεσ των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ 
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθ αλλά και για 
γενικότερεσ εξελίξεισ (π.χ. κοινωνικά, οικονομικά, 
δθμογραφικά, νομικά και άλλα ςτοιχεία); 

2,45 2 Λίγο 3,42 3 Ζλεγχοσ 

2.1.3 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ αξιολογεί (και με 
κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν) ςυςτθματικά 
πλθροφορίεσ, ςχετικά με τισ ανάγκεσ των 
εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ; 

,45 2 Λίγο 1,77 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 2.1. 

 
Θ οργάνωςθ ςυλλζγει πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τισ παροφςεσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ των 
μετόχων; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιό τθτασ 

2,39   ΛΙΓΟ 
 

2,98  
(50,60%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα διερευνϊμενα πεδία δεν διατυπϊκθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, 
πάρα πολφ ι άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 
 
Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ») 

 
1. Σθν αναγνϊριςθ και καταγραφι των εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία του Λογιςτθρίου. 

 

2. Σθ ςυςτθματικι ςυλλογι και ανάλυςθ των πλθροφοριϊν για τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία του Λογιςτθρίου. 
 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
ε όλα τα διερευνϊμενα πεδία, όπωσ προκφπτει τόςο από τθν βακμολόγθςθ των εργαηομζνων όςο και τθσ ομάδασ 
ΚΠΑ, απαιτοφνται επιπλζον ενζργειεσ από τθν Ηγεςία και κυρίωσ ςτο πεδίο τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ (και με 
κριτιρια κινδφνων - ευκαιριϊν) πλθροφοριϊν, ςχετικά με τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ, 
όπου θ ομάδα αξιολόγθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζλλειψθ ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, απζδωςε πολφ χαμθλό επίπεδο 
δραςτθριότθτασ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 2.2 
Θ οργάνωςθ αναπτφςςει, ανακεωρεί και επικαιροποιεί τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α 
 

        Ερϊθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2.2.1 

ε ποιό βακμό μετατρζπεται θ αποςτολι και το όραμα 
τθσ οργάνωςθσ ςε ςτρατθγικοφσ και επιχειρθςιακοφσ 
ςτόχουσ κακϊσ και δράςεισ με βάςθ τθν ανάλυςθ 
κινδφνου; 

2,23 2 Λίγο 1,03 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

2.2.2 

ε ποιο βακμό αξιολογείται και ανακεωρείται θ 
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με εφαρμογι 
κριτθρίων κινδφνων και ευκαιριϊν και με αναγνϊριςθ 
και παρακολοφκθςθ των κρίςιμων παραγόντων 
λειτουργίασ; 

2,08 2 Λίγο 1,1 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

2.2.3 

ε ποιο βακμό επιδιϊκεται θ ςυμμετοχι των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ 
οργάνωςθσ κατά τθν ανάπτυξθ του ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ; 

2,45 2 Λίγο 2,41 2 Εκτζλεςθ 

2.2.4 
ε ποιο βακμό αξιολογοφνται τα αςκοφμενα από τουσ 
υπαλλιλουσ κακικοντα ςε ςχζςθ με τα παραγόμενα 
αποτελζςματα και τισ επιπτϊςεισ τουσ; 

2,43 2 Λίγο 1,95 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

2.2.5 

ε ποιο βακμό υπάρχει εξιςορρόπθςθ μεταξφ 
διατικζμενων πόρων για τθν ικανοποίθςθ 
μακροπρόκεςμων και βραχυπρόκεςμων 
προτεραιοτιτων και πιζςεων από τθν πλευρά των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,54 2 Λίγο 1,24 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

2.2.6 
ε ποιο βακμό αναπτφςςεται πολιτικι για τθν 
κοινωνικι ευκφνθ και ενςωμάτωςθ ςτθ ςτρατθγικι και 
τον προγραμματιςμό τθσ οργάνωςθσ; 

2,27 2 Λίγο 1,49 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 2.2. 

Θ οργάνωςθ αναπτφςςει, ανακεωρεί και επικαιροποιεί τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν ςυλλεχκεί; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτα σ 

2,33  ΛΙΓΟ  
 

1,65  
(24%) 

ΧΕΔΙΑΜΟ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι του λογιςτθρίου 
απζδωςαν χαμθλό βακμό ικανοποίθςθσ (επίπεδο 2).  
Πολφ χαμθλό επίπεδο δραςτθριότθτασ ανζδειξε θ μελζτθ των κριτθρίων από τθν ομάδα ΚΠΑ (επίπεδο 1, 
χεδιαςμόσ). 

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα διερευνϊμενα πεδία δεν διατυπϊκθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, 
πάρα πολφ ι άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 
Επιπλζον, θ ομάδα ΚΠΑ απζδωςε ακόμα χαμθλότερο επίπεδο δραςτθριότθτασ για όλα τα ερωτιματα, εκτόσ του 2.2.3 
(χεδιαςμόσ) 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 Να εκτιμιςει θ θγεςία εάν υφίςταται ανάγκθ, κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ-προγραμματιςμοφ τθσ να 
εφαρμόςει μεκόδουσ ανάλυςθσ κινδφνων και ευκαιριϊν. 

 Να επιδιϊξει τθ ςυμμετοχι και άλλων φορζων όπωσ κοινωνικϊν και λοιπϊν οργανϊςεων. 

 Να δθμιουργθκεί ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ το οποίο κα ςυςχετίηει τισ εργαςίεσ που εκτελοφνται με τα 
αντίςτοιχα αποτελζςματα τουσ. 

 Να αςκθκεί πίεςθ ςτθν πολιτικι θγεςία για αφξθςθ των πόρων, ϊςτε να επιτυγχάνεται εξιςορρόπθςθ των 
ςτόχων και του παραγόμενου ζργου. 

 Να προςανατολιςτεί θ θγεςία ςτθν αναδιοργάνωςθ και βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του Λογιςτθρίου 
ενςωματϊνοντασ ςτθ ςτρατθγικι τθσ τθν ανάπτυξθ πολιτικισ για τθν κοινωνικι ευκφνθ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 2.3 
Θ οργάνωςθ εφαρμόηει τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό ςε όλθ τθν ζκταςι τθσ και τθν ανακεωρεί 
ςε τακτικι βάςθ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α 

Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2.3.1 

ε ποιο βακμό ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ 
εφαρμόηεται μζςα από τον κακοριςμό προτεραιοτιτων 
και χρονοδιαγραμμάτων κακϊσ και το ςχεδιαςμό 
διαδικαςιϊν και ζργων; 

2,31 2 Λίγο 2,99 2 Εκτζλεςθ 

2.3.3 

ε ποιο βακμό οι ςτρατθγικοί και οι επιχειρθςιακοί 
ςτόχοι υλοποιοφνται με ςυςτθματικό ςχεδιαςμό και 
ανάκεςθ ευκυνϊν και κακθκόντων ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ και τουσ εργαηόμενουσ; 

2,31 2 Λίγο 366 3 Ζλεγχοσ 

2.3.4 
ε ποιο βακμό θ εφαρμοηόμενθ επικοινωνιακι πολιτικι 
επιτυγχάνει τθ διάδοςθ των ςτόχων, των ςχεδίων και 
των κακθκόντων τθσ οργάνωςθσ; 

2,08 2 Λίγο 2,77 2 Εκτζλεςθ 

2.3.5 

ε ποιο βακμό αξιολογείται θ ανάγκθ για τθν 
ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ και επιχειρθςιακοφ 
ςχεδιαςμοφ κακϊσ και για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ; 

2,6 2 Λίγο 2,89 2 Εκτζλεςθ 

 

Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α 
Ερϊτθςθ Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2.3.2 
ε ποιο βακμό εφαρμόηονται ςυςτθματικά μζκοδοι 
μζτρθςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
απόδοςθσ ςε όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ; 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

3,45 3 Ζλεγχοσ 

 
Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 2.3. 

Θ οργάνωςθ εφαρμόηει τθ ςτρατθγικι και τον προγραμματιςμό ςε όλθ τθν ζκταςι τθσ και τθν 
ανακεωρεί ςε τακτικι βάςθ; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,20   ΛΙΓΟ  
 

3,15  
(54%) 

ΕΛΕΓΧΟ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα διερευνϊμενα πεδία δεν αναγνωρίςτθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, 
πάρα πολφ ι άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου, παρότι ςτα περιςςότερα ερωτιματα διαπιςτϊνεται 
ςχετικι ικανοποίθςθ. 

 
Αντίκετα, θ ομάδα ΚΠΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία, αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ Κφκλου ποιότθτασ: 
Ζλεγχοσ) 
 

1. Σθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ θγεςίασ για το Λογιςτιριο μζςω τθσ ανάκεςθσ ευκυνϊν και κακθκόντων ςτουσ 
εργαηόμενουσ. 

2. Σθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου. Οι εργαηόμενοι ςτο 
ηιτθμα αυτό όμωσ, αποδίδουν πολφ χαμθλι βακμολογία που αντιςτοιχεί ςε πολφ χαμθλι ικανοποίθςθ. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
 Ο ςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν και ζργων να γίνεται με ςυςτθματικότερο κακοριςμό 

προτεραιοτιτων και χρονοδιαγραμμάτων και παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τουσ. 

 Η θγεςία να επικοινωνεί με πιο αποτελεςματικό τρόπο τουσ ςτόχουσ και τα ςχζδιά τθσ προσ τουσ 
εργαηόμενουσ. 

 Να γίνεται ανά τακτά χρον κά διαςτιματα εκτίμθςθ τθσ ανάγκθσ για ανακεϊρθςθ του 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 2.4 
Θ οργάνωςθ ςχεδιάηει, εφαρμόηει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα για τθν καινοτομία και τθν αλλαγι. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  
Ερϊτθςθ Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπε δο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2.4.1 

ε ποιο βακμό αναπτφςςεται θ εφαρμογι μιασ νζασ 
οργανωτικισ κουλτοφρασ για καινοτομία, με ζμφαςθ 
ςτθν επιμόρφωςθ, τθ ςυγκριτικι μζτρθςθ ικανοτιτων 
και επιδόςεων και τα εργαςτιρια μάκθςθσ; 

2,42 2 Λίγο 2,02 2 Ε τζλεςθ 

2.43 
ε ποιο βακμό εφαρμόηεται κάποιο ςφςτθμα διοίκθςθσ 
αλλαγϊν και καινοτομιϊν; 

2,07 2 Λίγο 0,99 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

2.4.5 

ε ποιο βακμό προωκείται θ χριςθ εργαλείων τθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ 
αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και 
να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ αλλθλεπίδραςθ 
οργάνωςθσ πολίτθ/πελάτθ; 

2,08 2 Λίγο 4,06 4 Ανάδραςθ 

 
 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2.4.2 

ε ποιο βακμό παρακολουκοφνται ςυςτθματικά οι 
ανάγκεσ για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του 
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ, και ςχεδιάηονται οι 
ανάλογεσ δράςεισ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

2,59 2 Εκτζλεςθ 

2.4.4 
ε ποιο βακμό εξαςφαλίηονται οι απαραίτθτοι πόροι για 
τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται; 

1,54 1 
Πολφ 
λίγο 

1,53 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 2.4. 

Θ οργάνωςθ ςχεδιάηει, εφαρμόηει και επικαιροποιεί το πρόγραμμα για τθν καινοτομία και τθν αλλαγι; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,01  ΛΙΓΟ 
 

2,24  
(35,80%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα διερευνϊμενα πεδία δεν αναγνωρίςτθκε αποτελεςματικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, 
πάρα πολφ ι άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 
 
Παρόλα αυτά, θ ομάδα ΚΠΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία, αναγνϊριςε ότι προωκείται θ χριςθ εργαλείων τθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ϊςτε να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και να ενιςχυκεί θ 
διαφάνεια και θ αλλθλεπίδραςθ οργάνωςθσ πολίτθ/πελάτθ (Φάςθ Κφκλου ποιότθτασ: Ανάδραςθ). Οι εργαηόμενοι ςτο 
ηιτθμα αυτό όμωσ, αποδίδουν χαμθλι βακμολογία (2, ΛΙΓΟ). 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
1. Να ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ προςανατολιςμζνεσ ςτθν 

καινοτομία ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να κατακζτουν προτάςεισ για τον εκςυγχρονιςμό ι και αλλαγι των 
υφιςτάμενων διαδικαςιϊν. 

2. Να παρακολουκοφνται ςυςτθματικά οι ανάγκεσ για αλλαγι και προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του 
επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ, και να ςχεδιάηονται οι ανάλογεσ δράςεισ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ. 

3. Να εξαςφαλίηονται οι απαραίτθτοι πόροι για τθν υλοποίθςθ των αλλαγϊν που ςχεδιάηονται. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 2. 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ (%) 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

2,23 ΛΙΓΟ  2,51  41,20 ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ ομάδα ΚΠΑ, 
απζδωςαν χαμθλι βακμολογία ςτουσ εξεταηόμενουσ τομείσ (επίπεδο 2).  
  
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 

 υςτθματικι μετατροπι του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε μετριςιμουσ ςτόχουσ και παρακολοφκθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ τουσ. 

 Εντοπιςμόσ πεδίων και διαδικαςιϊν που χριηουν εκςυγχρονιςμοφ και εφαρμογι δράςεων για καινοτομία. 
 Εξαςφάλιςθ πόρων για υλοποίθςθ αλλαγϊν και καινοτομιϊν. 
 Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ θγεςίασ με τουσ εργαηόμενουσ. 
 Περιοδικι ανακεϊρθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ βάςει των αλλαγϊν του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ. 
 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 
 Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ για τθν καταγραφι των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τουσ εργαηόμενουσ του 

Λογιςτθρίου και εξζταςθ των αποτελεςμάτων τουσ. 
 Πρόςκλθςθ αντιπροςϊπων των εμπλεκόμενων φορζων ςε ςυνεδριάςεισ του Δ όταν κρίνεται ςκόπιμο. 
 Ζρευνα για τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ και των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν. 
 Διενζργεια εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων με κζματα που αφοροφν τον εκςυγχρονιςμό και τθν καινοτομία. 

 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 2. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 φμβαςθ ςυνδρομισ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ εταιρείασ «ΝΟΜΟΣΕΛΕΙΑ». 

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων». 

 Αρικμ 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/2017) Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων ςυμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)»  

 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ/138 Α’/2011) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ» 

 ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ Α’/44) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψθφιοποίθςθ εγγράφων» 

 Αρικμ ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ Β’ 1317/2012) Απόφαςθ του Τφυπουργοφ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ για το Ηλεκτρονικό Δθμόςιο Ζγγραφο». 

 Αρικμ.ΤΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β’ 401/2013)Ρυκμίςεισ για α) τθ διαδικαςία και τον τρόπο θλεκτρονικισ 
επιβεβαίωςθσ τθσ λιψθσ και τθσ αςφαλοφσ χρονοςιμανςθσ, β) τισ προδιαγραφζσ και τα πρότυπα του 
ςυςτιματοσ για τθ γνωςτοποίθςθ εγγράφων ςε φυςικά πρόςωπα ι Ν.Π.Ι.Δ. με χριςθ ΣΠΕ και γ) τθν 
θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων μεταξφ φορζων του δθμόςιου τομζα και των φυςικϊν προςϊπων ι ΝΠΙΔ.  

 Προφορικζσ προτάςεισ εργαηομζνων για τον εκςυγχρονιςμό και τθν εφαρμογι καινοτομιϊν ςτο Λογιςτιριο. 

 1ο Πολυκεματικό-Διεπιςτθμονικό υνζδριο ΓΝΑ ΚΑΣ. 

 Επιμορφωτικά Προγράμματα Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ςτο χϊρο του Γ.Ν.Α. ΚΑΣ, τα οποία 
παρακολοφκθςαν επιτυχϊσ 218 άτομα/2017.  
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 3.1 
Θ οργάνωςθ προγραμματίηει, διοικεί και βελτιϊνει το ανκρϊπινο δυναμικό ςε ςχζςθ με τθ ςτρατθγικι 
και τον προγραμματιςμό. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  
Ερϊτθςθ Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.1.1 

ε ποιο βακμό αναλφονται οι υφιςτάμενεσ και οι 
μελλοντικζσ ανάγκεσ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των εμπλεκόμενων 
ςτθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,00 2 Λίγο 3,21 3 Ζλεγχοσ 

3.1.2 
ε ποιο βακμό θ πολιτικι για τθν ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ λαμβάνει υπόψθ μελλοντικζσ 
αρμοδιότθτεσ και κοινωνικά κριτιρια; 

2,15 2 Λίγο 3,53 3 Ζλεγχοσ 

3.1.4 

ε ποιο βακμό διαςφαλίηεται θ επάρκεια του 
κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ αποςτολι τθσ οργάνωςθσ και θ 
εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων; 

2,07 2 Λίγο 2,06 2 Εκτζλεςθ 

3.1.7 

ε ποιο βακμό παρζχεται θ απαραίτθτθ κατάρτιςθ και 
το απαραίτθτο πλαίςιο εργαςίασ ςτο ανκρϊπινο 
δυναμικό που αςχολείται με τθν ανάπτυξθ και τθ 
λειτουργία υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και 
υπθρεςιϊν δικτφου; 

2,07 2 Λίγο 3,16 3 Ζλεγχοσ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/Α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.1.3 
ε ποιο βακμό εφαρμόηονται αντικειμενικά κριτιρια 
ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ, 
επιβραβεφςεισ και κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν; 

1,79 1 
Πολφ 
λίγο 

3,46 3 Ζλεγχοσ 

3.1.5 
ε ποιο βακμό τα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και για τισ ανταμοιβζσ, 
προαγωγζσ εξαςφαλίηουν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ; 

1,8 1 
Πολφ 
λίγο 

1,88 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

3.1.6 
ε ποιο βακμό χρθςιμοποιοφνται περιγράμματα κζςεων 
εργαςίασ για τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ των 
υπαλλιλων τθσ οργάνωςθσ; 

1,64 1 
Πολφ 
λίγο 

1,06 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 

                 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 3. Ανκρϊπινο Δυναμικό 
 
Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, αναπτφςςει, απελευκερϊνει τισ γνϊςεισ και όλεσ τισ 
δυνατότθτεσ του προςωπικοφ τθσ ςε επίπεδο ατόμου, ομάδασ και υπθρεςίασ, και ςχεδιάηει τισ δράςεισ 
αυτζσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι, τθ ςτρατθγικι τθσ και τθν αποτελεςματικι λειτουργία 
του προςωπικοφ τθσ. 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 3.1. 

Θ οργάνωςθ προγραμματίηει, διοικεί και βελτιϊνει το ανκρϊπινο δυναμικό ςε ςχζςθ με τθ ςτρατθγικι 
και τον προγραμματιςμό; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

1,94   ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
 

 2,62 
(43,40%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε κανζνα από τα διερευνϊμενα πεδία δεν αναγνωρίςτθκε ικανοποιθτικό επίπεδο λειτουργίασ (βακμόσ ικανοποίθςθσ 
πολφ, πάρα πολφ ι άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 
 
Παρόλα αυτά, θ ομάδα ΚΠΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία, αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ Κφκλου ποιότθτασ: 
Ζλεγχοσ): 
1. Σθν εκτίμθςθ από τθν θγεςία των αναγκϊν ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία του 
Λογιςτθρίου. 
2. Σθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςυνεκτιμϊντασ ανάγκεσ που κα προκφψουν ςτο μζλλον 
αλλά και κοινωνικά κριτιρια. 
3. Σον βακμό εφαρμογισ αντικειμενικϊν κριτιριων ςχετικά με τισ προςλιψεισ, προαγωγζσ, αμοιβζσ, επιβραβεφςεισ και 
κατανομι διοικθτικϊν λειτουργιϊν. 
4. Σθν φπαρξθ απαραίτθτθσ κατάρτιςθσ και πλαιςίου εργαςίασ των εργαηομζνων που αςχολοφνται με τισ υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και υπθρεςιϊν δικτφου. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
Όπωσ προκφπτει τόςο από τθν βακμολόγθςθ των εργαηόμενων αλλά και τθσ ομάδασ ΚΠΑ, απαιτοφνται επιπλζον 
ενζργειεσ από τθν θγεςία ςτα περιςςότερα πεδία αλλά κυρίωσ ςτα παρακάτω: 

 Εξαςφάλιςθ ικανοφ αρικμοφ εργαηομζνων ςτο Λογιςτιριο με εξειδικευμζνα προςόντα (οικονομικζσ ςπουδζσ) 
ϊςτε να επιτυγχάνεται εξιςορρόπθςθ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων. 

 Σα κριτιρια για τθν πρόςλθψθ ανκρϊπινου δυναμικοφ αλλά και για τισ ανταμοιβζσ και προαγωγζσ να 
εξαςφαλίηουν ίςθ και δίκαιθ αντιμετϊπιςθ. 
 

θμειϊνουμε ότι ςτο υποερϊτθμα 3.1.3. υπάρχει ςθμαντικι απόκλιςθ μεταξφ τθσ βακμολογίασ εργαηομζνων (επίπεδο 
1) και των μελϊν τθσ ομάδασ ΚΠΑ (επίπεδο 3). Εκτιμοφμε ότι αυτι θ απόκλιςθ πικανόν οφείλεται ςτο ςκζλοσ τθσ 
ερϊτθςθσ που αφορά τισ αμοιβζσ και επιβραβεφςεισ. Η θγεςία κα πρζπει ςε ςυνάντθςθ με τουσ εργαηόμενουσ να 
εντοπίςει τουσ λόγουσ δυςαρζςκειασ τουσ και να ανακεωριςει τον τρόπο που αντιμετωπίηει το κζμα αυτό. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 3.2 
Θ οργάνωςθ προςδιορίηει, αναπτφςςει και χρθςιμοποιεί τισ ικανότθτεσ των υπαλλιλων εναρμονίηοντασ 
άτομα και ομάδεσ με τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.2.1 
ε ποιο βακμό αναγνωρίηονται οι απαιτοφμενεσ 
ικανότθτεσ, γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε ατομικό και 
οργανωςιακό επίπεδο; 

2,50 2 Λίγο 3,49 3 Ζλεγχοσ 

3..2 
ε ποιο βακμό δθμιουργείται ςυμφωνθμζνθ πολιτικι 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό 
επίπεδο, λαμβάνοντασ υπόψθ ειδικζσ περιπτϊςεισ; 

2,15 2 Λίγο 3,25 3 Ζλεγχοσ 

3.2.3 

ε ποιο βακμό επιδιϊκεται θ διαμόρφωςθ ςφγχρονων 
προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των 
υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με βάςθ τισ 
υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ υπθρεςιακζσ και ατομικζσ 
ανάγκεσ του προςωπικοφ; 

2,07 2 Λίγο 3,16 3 Ζλεγχοσ 

3.2.4 

ε ποιο βακμό οι παλαιότεροι υπάλλθλοι ι - και 
προϊςτάμενοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ βοθκοφν ι 
κακοδθγοφν τουσ νεότερουσ για τθν αποτελεςματικι 
εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ; 

2,86 2 Λίγο 4,10 4 Ανάδραςθ 

3.2.5 
ε ποιο βακμό προωκείται θ εςωτερικι (εντόσ τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ) ι θ εξωτερικι (ςε άλλουσ φορείσ) 
κινθτικότθτα των υπαλλιλων; 

207 2 Λίγο 3,03 3 Ζλεγχοσ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

 

Α/Α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.2.6 

ε ποιο βακμό χρθςιμοποιοφνται ςφγχρονεσ μζκοδοι 
επιμόρφωςθσ; (με χριςθ πολυμζςων, κατάρτιςθ ςτο 
χϊρο εργαςίασ, θλεκτρονικι μάκθςθ, μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ) 

1,86 1 
Πολφ 
λίγο 

3,88 3 Ζλεγχοσ 

3.2.7 
ε ποιο βακμό παρακολουκοφνται οι εκπαιδευτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ αλλά και το 
όφελοσ που προκφπτει; 

1,71 1 
Πολφ 
λίγο 

0,95 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

3.2.8 
ε ποιο βακμό εξετάηεται θ αναγκαιότθτα προϊκθςθσ 
τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ και θ διαμόρφωςθ των 
απαραίτθτων ςχεδίων; 

1,25 1 
Πολφ 
λίγο 

0,8 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 3.2. 

Θ οργάνωςθ προςδιορίηει, αναπτφςςει και χρθςιμοποιεί τισ ικανότθτεσ των υπαλλιλων 
εναρμονίηοντασ άτομα και ομάδεσ με τουσ ςκοποφσ και ςτόχουσ τθσ οργάνωςθσ; 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομ δασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,06 ΛΙΓΟ  
 

 2,83 
(47,60%) 

 ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε όλα τα διερευνϊμενα πεδία, οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν αποτελεςματικι λειτουργία, 
αξιολογϊντασ με 1 ι 2 (Πολφ λίγο ι λίγο). 
 
Παρόλα αυτά, θ ομάδα ΚΠΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία (υλικό τεκμθρίωςθσ), αξιολόγθςε αποτελεςματικά 
(Φάςθ Κφκλου ποιότθτασ: Ζλεγχοσ-Ανάδραςθ): 

 Σθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε ατομικό και οργανωςιακό επίπεδο και τθν 
ανάπτυξθ τουσ λαμβάνοντασ υπόψθ ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

 Σθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων ςε επιμορφωτικά προγράμματα.  

 Σθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων από τουσ παλαιότερουσ ςυναδζλφουσ ι και τουσ προϊςταμζνουσ του 
Λογιςτθρίου.  

 Σθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων και τθν ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ. 

 Σθ χριςθ ςφγχρονων μεκόδων επιμόρφωςθσ. 
  

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Nα εξετάηεται θ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ με βάςθ τθν ανάλυςθ κόςτουσ-ωφζλειασ.  

 Nα εξεταςτεί αν υπάρχει αναγκαιότθτα προϊκθςθσ τθσ γυναικείασ ςταδιοδρομίασ και ςφνταξθσ ςχετικϊν 
ςχεδίων . 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 3.3 
Θ οργάνωςθ ενεργοποιεί το προςωπικό μζςω τθσ ανάπτυξθσ του διαλόγου και τθσ ενδυνάμωςισ του. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α  

Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.3.1 
ε ποιο βακμό επικρατεί ςτο Φορζα κλίμα ανοικτισ 
επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και ενκάρρυνςθσ τθσ 
ομαδικισ εργαςίασ; 

2,23 2 Λίγο 4,13 4 Ανάδραςθ 

3.3.2 

Πραγματοποιοφνται ςυςκζψεισ τθσ θγεςίασ τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ με υπαλλιλουσ και τουσ 
εκπροςϊπουσ τουσ ςτα ςυνδικαλιςτικά τουσ όργανα και 
αν ναι ςε ποιο βακμό κρίνονται τα αποτελζςματα τουσ 
ωσ ςθμαντικά ςτθν προςπάκεια οργανωτικισ βελτίωςθσ 
τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ; 

 ΝΑΙ     ΝΑΙ     

   *ε ποιό βακμό+ 2,00 2 Λίγο 2,95 2 Εκτζλεςθ 

3.3.3 
 ε ποιο βακμό δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για 
τθν υποβολι και προϊκθςθ ειςθγιςεων, 
πρωτοβουλιϊν, προτάςεων των υπαλλιλων; 

2,15 2 Λίγο 3,45 3 Ζλεγχοσ 

3.3.4 
*ε ποιο βακμό οι ςτόχοι τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και 
οι δείκτεσ μζτρθςθσ τουσ, προςδιορίηονται με 
ςυμφωνία μεταξφ προϊςταμζνων - υφιςταμζνων; 

2,15 2 Λίγο 1,95 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

3.3. 
Αν διεξάγονται ζρευνεσ ικαvoπoίnςnσ του προςωπικοφ 
τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, ςε ποιο βακμό είναι αυτό 
ικανοποιθμζνο από τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του; 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ      

   *ε ποιό βακμό+ 2,00 2 Λίγο       

3.3.6 
 ε ποιο βακμό δίνεται ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ των 
κοινωνικά μειονεκτοφντων εργαηομζνων και των ΑμεΑ; 

2,92 2 Λίγο 3,24 3 Ζλεγχοσ 

 
 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

3.3.7 
 ε ποιο βακμό ςχεδιάηεται και εφαρμόηεται πολιτικι για 
μθ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιβραβεφςεισ ςτουσ 
υπαλλιλουσ; 

1,54 1 
Πολφ 
λίγο 

1,02 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 3.3 

Θ οργάνωςθ ενεργοποιεί το προςωπικό μζςω τθσ ανάπτυξθσ του διαλόγου και τθσ ενδυνάμωςισ του; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,14 ΛΙΓΟ 
 

2,79  
(46,80%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 
 

 
Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία, οι εργαηόμενοι του λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν αποτελεςματικι 
λειτουργία, αξιολογϊντασ με 1 ι 2 (Πολφ λίγο ι λίγο). 
 
Παρόλα αυτά, θ ομάδα ΚΠΑ, μελετϊντασ τα διακζςιμα ςτοιχεία, αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ Κφκλου 
ποιότθτασ: Ζλεγχοσ-Ανάδραςθ): 
 
1. Σο κλίμα επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και τθν προτροπι για ομαδικι εργαςία. 
2. Σον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των κοινωνικά μειονεκτοφντων εργαηομζνων και των ΑΜΕΑ. 
3. Σθν προϊκθςθ και αξιολόγθςθ από πλευράσ θγεςίασ των ειςθγιςεων, πρωτοβουλιϊν και 
προτάςεων των εργαηομζνων. 
 

 
Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 
 

 Οι ςτόχοι του Λογιςτθρίου και οι δείκτεσ μζτρθςισ τουσ, να προςδιορίηονται με ςυμφωνία μεταξφ 
προϊςταμζνων – υφιςταμζνων. 

 Να διεξάγονται ζρευνεσ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ του Λογιςτθρίου ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ 
του. 

 χεδιαςμόσ και εφαρμογι πολιτικισ για μθ μιςκολογικζσ παροχζσ και επιβραβεφςεισ ςτουσ υπαλλιλουσ. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 3. 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ (%) 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

 2,05  ΛΙΓΟ 2,75  46  ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ ομάδα ΚΠΑ, 
απζδωςαν χαμθλι βακμολογία ςτθ δραςτθριότθτα (επίπεδο 2).  
 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 
 

 Διαχείριςθ και διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ικανοποίθςι 
του ςε ςχζςθ με: 
 
- Σθν φπαρξθ ικανοφ αρικμοφ εργαηομζνων που να διακζτει τα κατάλλθλα προςόντα. 
- Σθ ςυμμετοχι του ςε επιμορφωτικά προγράμματα. 
- Σθν ανταμοιβι-επιβράβευςι του. 
- Σθν ίςθ, δίκαιθ αντιμετϊπιςι του και τθν αξιοποίθςθ των ικανοτιτων του. 
- Σθν ενίςχυςθ ανοιχτοφ διαλόγου από τον οποίο κα προκφπτουν ςυμφωνίεσ. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 
 

 Αποτφπωςθ των αναγκϊν ςε ανκρϊπινο δυναμικό ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 Επιβράβευςθ των εργαηομζνων βάςει τθσ απόδοςισ του με όποιο τρόπο κρίνει κατάλλθλο θ θγεςία. 

 Διεξαγωγι ερευνϊν ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων ςε ετιςια βάςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. 

 Βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ (υποδομζσ, εξοπλιςμόσ). 

 Κακοριςμόσ περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ-κακθκοντολόγιο. 
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ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 3. 

 Οργανιςμόσ του ΓΝ Αττικισ ΚΑΣ (ΦΕΚ 3485/Β/2012). 

 Ζγγραφα-αποφάςεισ (Διοικθτι και Δ) για προςλιψεισ προςωπικοφ (ςχ. Πίνακασ ςελ 8,9 «Δθμόςιοσ 
Απολογιςμόσ και τοχοκεςία» τθσ Διοίκθςθσ 26-4-2018). 

 Τπαλλθλικόσ Κϊδικασ Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Αποφάςεισ Δ για υπερωριακι απαςχόλθςθ (αρικμ. 2/24-1-2017 ΕΗΔ 2, 6/7-3-2017 ΕΗΔ 6 κλπ). 

 Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001)«Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του Δθμόςιου Σομζα» 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ειςιγθςθ Διοικθτι (Μάρτιοσ 2018 ) προσ το Τπουργείο Τγείασ να εξεταςτεί θ προοπτικι να γίνει το ΚΑΣ 
«Νοςοκομείο Αναφοράσ» για ΑΜΕΑ και παράλλθλα να γίνουν παρεμβάςεισ ϊςτε να γίνει ακόμθ πιο «φιλικό» 
για το κοινό και το ίδιο το προςωπικό που είναι ΑΜΕΑ. 

 Αποδεικτικό υλικό που τθρείται ςτο προςωπικό μθτρϊο των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου για χοριγθςθ 
διευκολφνςεων (πχ άδειεσ εξόδου, γονικζσ άδειεσ, άδειεσ εγκυμοςφνθσ-μθτρότθτασ/πατρότθτασ, 
ςυνδικαλιςτικζσ άδειεσ). 

 Απόφαςθ Δ για τον κακοριςμό των υπογραφϊν που δεςμεφουν το Νοςοκομείο για ειςπράξεισ και πλθρωμζσ 
(αρικμ. 11/5-7-2017 κζμα Α.35). 

 υμμετοχι εργαηομζνων ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια που πραγματοποιοφνται από το ΕΚΔΔΑ-ΙΝΕΠ είτε ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του είτε ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.  

 Αποφάςεισ Διοίκθςθσ για εςωτερικζσ μετακινιςεισ υπαλλιλων. 

 Αποφάςεισ 1θσ ΤΠΕ και Τπουργείου για μετακινιςεισ, αποςπάςεισ, μετακζςεισ, μετατάξεισ, προαγωγζσ 
εργαηομζνων. 

 Διενζργεια διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν για τθν ανανζωςθ των υποδομϊν (ζπιπλα, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ). 

 Προφορικι, θλεκτρονικι ι ζγγραφθ κακοδιγθςθ των εργαηομζνων, κακϊσ και διενζργεια κακθμερινϊν 
ςυναντιςεων ςχετικά με τισ εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν. 

 Αποφάςεισ Διοικθτι για οριςμό επιτροπϊν και ομάδων εργαςίασ για διενζργεια διαγωνιςμϊν, απογραφϊν, 
projects κλπ. 

 Πρακτικά γενικϊν ςυνελεφςεων ωματείου Εργαηομζνων. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.1 
Αναπτφξει και να διαχειριςτεί ςυνεργαςίεσ με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ  
 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/A  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζν
ων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.1.1 

ε ποιο βακμό προςδιορίηεται θ ςθμαςία των 
ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τθσ υπθρεςίασ, με τουσ 
βαςικοφσ ςυνεργάτεσ αυτισ; (προμθκευτζσ, άλλεσ 
υπθρεςίεσ, προϊςτάμενεσ αρχζσ κ.α.) 

2,57 2 Λίγο 3,77 3 Ζλεγχοσ 

4.1.3 
Ελζγχονται τα αποτελζςματα των ςυνεργαςιϊν αυτϊν 
και αν ναι ςε ποιο βακμό αξιολογοφνται ωσ 
ικανοποιθτικά; 

 ΝΑΙ     ΟΧΙ      

   *ε ποιό βακμό+ 2,60 2 Λίγο       

4.1.4 
 ε ποιο βακμό είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφνεσ και 
αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ 
ςυνεργαςιϊν; 

2,08 2 Λίγο 3,91 3 Ζλεγχοσ 

4.1.5 
Δθμιουργοφνται και διαμορφϊνονται κατά περίπτωςθ 
μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με 
φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ   
Ζλλειψθ 

δραςτθρ-
ιότθτασ  

 
 *ε ποιό βακμό+ 2,40 2 Λίγο 

   

4.1.8 

Δθμιουργοφνται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν 
ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθν μετακίνθςθ 
υπαλλιλων μεταξφ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και των 
δθμόςιων ι ιδιωτικϊν φορζων που αποτελοφν τουσ 
βαςικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ και αν ναι κατά πόςο αυτι θ 
διαδικαςία κρίνεται αποτελεςματικι; 

ΝΑΙ       ΟΧΙ   
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ  

   *ε ποιό βακμό+ 2,25 2 Λίγο       

Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.1.2 
Δθμιουργοφνται εξειδικευμζνεσ ςυνεργαςίεσ για τθν 
υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ζργου και τθν ανάπτυξθ και 
εφαρμογι κοινϊν projects με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ; 

 ΝΑΙ      ΟΧΙ     

   *ε ποιό βακμό+ 1,33 1 
Πολφ 
λίγο 

      

 

                  

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 4. υνεργαςίεσ και πόροι 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τισ εξωτερικζσ τθσ ςυνεργαςίεσ και τουσ 
εςωτερικοφσ πόρουσ τθσ προκειμζνου να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και ςτρατθγικι τθσ και τθν 
αποτελεςματικι λειτουργία των διαδικαςιϊν τθσ. 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.1. 

Αναπτφςςει και διαχειρίηεται ςυνεργαςίεσ με άλλεσ ομοειδείσ οργανϊςεισ; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,21  ΛΙΓΟ  
 

3,84  
(67,80%) 

ΕΛΕΓΧΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον 
κφκλο ποιότθτασ. 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

  
ε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία, οι εργαηόμενοι του λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν αποτελεςματικι λειτουργία, 
αξιολογϊντασ με 1 ι 2 (Πολφ λίγο ι λίγο). 
 
 
Αντικζτωσ, θ επιτροπι ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά: 
 

 Σθ ςθμαςία που δίνει θ θγεςία ςτισ ςτρατθγικζσ ςυνεργαςίεσ τθσ υπθρεςίασ, με τουσ βαςικοφσ ςυνεργάτεσ 
αυτισ (προμθκευτζσ, άλλεσ υπθρεςίεσ, προϊςτάμενεσ αρχζσ κ.α.) 

 Σο γεγονόσ ότι είναι ξεκάκαρεσ οι ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ κάκε πλευράσ ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν. 
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
Θα πρζπει να δοκεί βαρφτθτα ςτα παρακάτω ςθμεία που υςτεροφν ςθμαντικά ςφμφωνα με το ςφνολο των 
αξιολογιςεων: 
 
 
 

1. Να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και τθν μετακίνθςθ 
υπαλλιλων για απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ μεταξφ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ και των δθμόςιων ι 
ιδιωτικϊν φορζων που αποτελοφν τουσ βαςικοφσ ςυνεργάτεσ τθσ. 

2. Να δθμιουργθκοφν εξειδικευμζνεσ ςυνεργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνου ζργου και τθν ανάπτυξθ και 
εφαρμογι κοινϊν projects με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

3. Να επεκτακοφν οι ςυνεργαςίεσ τθσ δθμόςιασ οργάνωςθσ με φορείσ του ιδιωτικοφ τομζα. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.2 
Θ οργάνωςθ αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ ςυνεργαςίεσ με τουσ πελάτεσ-πολίτεσ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηο
μζνων 

Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.2.2 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ είναι ανοικτι ςε 
προτάςεισ ι παράπονα των πολιτϊν και δθμιουργεί τουσ 
κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ (ερωτθματολόγια, ζρευνεσ 
κοινοφ, ςυμβουλευτικά όργανα με ςυμμετοχι πολιτϊν 
κτλ) για τθ διαχείριςθ τουσ; 

2,15 2 Λίγο 3,81 3 Ζλεγχοσ 

4.2.3 
 ε ποιο βακμό υπάρχει οργανωμζνθ πολιτικι 
ενθμζρωςθσ - πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν; 

2,08 2 Λίγο 4,41 4 Ανάδραςθ 

4.2.4 

 ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται θ διαφανισ διοικθτικι 
δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ (π.χ. με τθ 
δθμοςίευςθ ετιςιων αναφορϊν για τθ λειτουργία τθσ, 
με ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο κτλ); 

2,50 2 Λίγο 5,02 5 ΠΕΕΑ 

 

Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/Α Ερϊτθςθ 
Βακμ. 
εργαηο
μζνων 

Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.2.1 

ε ποιο βακμό θ δράςθ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ 
ενκαρρφνει τθν ενεργό και οργανωμζνθ ςυμμετοχι 
(ςυμβουλευτικά όργανα, ςφυγμομετριςεισ ςε διάφορα 
κζματα κτλ) των πολιτϊν ςτθν διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων που αφοροφν τθν λειτουργία τθσ; 

1,50 1 
Πολφ 
λίγο 

3,17 3 Ζλεγχοσ 

4.2.5 
ε ποιο βακμό προςδιορίηεται ο ρόλοσ των 
πολιτϊν/πελατϊν ωσ ςυν-παραγωγοί και ςυν-
αξιολογθτζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν; 

1,75 1 
Πολφ 
λίγο 

2,95 2 Εκτζλεςθ 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.2. 

Θ οργάνωςθ αναπτφςςει και εφαρμόηει τισ ςυνεργαςίεσ με τουσ πελάτεσ-πολίτεσ; 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2 ΛΙΓΟ  
 

3,88  
(68,60%) 

ΕΛΕΓΧΟ  

Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον 
κφκλο ποιότθτασ. 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία, οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν ικανοποιθτικι λειτουργία, 
αξιολογϊντασ με 1 ι 2 (Πολφ λίγο ι λίγο) 
 
Αντικζτωσ, θ επιτροπι ΚΠΑ, αφοφ ςυηιτθςε διεξοδικά για το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε αποτελεςματικά: 

 Σο ςφςτθμα διαχείριςθσ προτάςεων , αναφορϊν και παραπόνων από τουσ ιδιϊτεσ που ςυνεργάηονται με το 
Λογιςτιριο (πχ Προμθκευτζσ).  

 Σθν φπαρξθ οργανωμζνθσ πολιτικισ ενθμζρωςθσ - πλθροφόρθςθσ των κακϊσ και των εμπλεκομζνων με τθ 
λειτουργία του Λογιςτθρίου. 

 Σθν φπαρξθ διαφάνειασ ςτθ διοικθτικι δραςτθριότθτα του Λογιςτθρίου (π.χ. με τθ δθμοςίευςθ ετιςιου 
απολογιςμοφ, οικονομικϊν καταςτάςεων, ανακοινϊςεισ ςτο διαδίκτυο και ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου, 
ανάρτθςθ αποφάςεων ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, κτλ). 

 Σον βακμό που επιτρζπει τθ ςυμμετοχι των και των λοιπϊν ενδιαφερομζνων ςτθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων που αφοροφν τθν λειτουργία τθσ. 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
φμφωνα με τθν Βακμολόγθςθ των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου, ςε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία του υποκριτθρίου 
απαιτείται περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ. 
Ιδιαίτερα όμωσ, κα πρζπει να δοκεί βαρφτθτα: 

 ςτον προςδιοριςμό του ρόλου των και εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία του Λογιςτθρίου ωσ ςυμπαραγωγοί και 
ςυν αξιολογθτζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.3 
Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τα οικονομικά. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
Ικανοποίθςθ και καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 3) παρατθρικθκε ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

Α/α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομ
ζνων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 
ομάδα
σ ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.3.2 
ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται θ διαφανισ οικονομικι 
διαχείριςθ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

3,38 3 Πολφ  4,81 4 
Ανάδρας

θ 

4.3.3 
ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται θ αποδοτικι διαχείριςθ των 
οικονομικϊν πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

3,00 3 Πολφ  2,95 2 Εκτζλεςθ 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.3.1 
ε ποιο βακμό υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των 
οικονομικϊν πόρων και των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,93 2 Λίγο 4,14 4 Ανάδραςθ 

4.3.4 

ε ποιο βακμό ειςάγονται καινοτόμα ςυςτιματα 
οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (πολλαπλοί ετιςιοι 
προχπολογιςμοί, πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ 
ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο ζργου, 
προχπολογιςμόσ ανά μονάδα και όχι Κ.Α.Ε., κτλ); 

2,57 2 Λίγο 3,02 3 Ζλεγχοσ 

4.3.6 

ε ποιο βακμό θ οικονομικι διαχείριςθ είναι 
αποκεντρωμζνθ ςτισ κακ' φλθν οργανικζσ μονάδεσ τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με παράλλθλο κεντρικά 
επιτθροφμενο ζλεγχο των δαπανϊν; 

2,54 2 Λίγο 2,09 2 Εκτζλεςθ 

4.3.7 
ε ποιο βακμό οι αποφάςεισ που ενζχουν κόςτοσ 
αναλφονται ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ; 

2,08 2 Λίγο 2,95 2 Εκτζλεςθ 

4.3.8 
ε ποιο βακμό πραγματοποιείται ανάλυςθ των πικανϊν 
κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν αποφάςεων; 

2,18 2 Λίγο 0,81 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.3.5 
ε ποιο βακμό ελζγχεται ςυςτθματικά το κόςτοσ παροxισ 
των υπθρεςιϊν-προϊόντων προσ το κοινό; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

3,38 3 Ζλεγχοσ 

4.3.9 
ε ποιο βακμό ενςωματϊνονται ςτον προχπολογιςμό 
δεδομζνα απόδοςθσ όπωσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ 
παραγωγισ και αποτελζςματοσ; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

0,95 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.3. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,5  ΛΙΓΟ 
 

 2,79 
(46,80%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Tόςο με βάςθ τθν βακμολόγθςθ από τουσ εργαηομζνουσ του λογιςτθρίου όςο και με βάςθ τθσ αξιολόγθςθ τθσ ομάδασ 
ΚΠΑ, προκφπτει ότι θ οργάνωςθ: 

 Εξαςφαλίηει διαφανι οικονομικι διαχείριςθ. 

 Εξαςφαλίηει αποδοτικι διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων 
 

Επιπλζον, με βάςθ τθν αξιολόγθςθ από τθν ομάδα ΚΠΑ, αναγνωρίηεται ότι: 

 Τπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χριςθσ των οικονομικϊν πόρων και των επιχειρθςιακϊν ςτόχων του 
Λογιςτθρίου. 

 Ζχουν ειςαχκεί καινοτόμα ςυςτιματα οικονομικοφ προγραμματιςμοφ (τμθματικοί προχπολογιςμοί, 
πρόγραμμα για τουσ προχπολογιςμοφσ ζργων, οικονομικι διαχείριςθ ςε επίπεδο ζργου κλπ) 

 Ελζγχεται ςυςτθματικά το κόςτοσ παροxισ των υπθρεςιϊν προσ τουσ προμθκευτζσ 

  
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
Θα πρζπει να δοκεί βαρφτθτα ςτα παρακάτω ςθμεία που υςτεροφν ςθμαντικά ςφμφωνα με το ςφνολο των 
αξιολογιςεων: 

 Οι αποφάςεισ που ενζχουν κόςτοσ να αναλφονται ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ. 

 Να γίνεται ενςωμάτωςθ ςτον προχπολογιςμό δεδομζνων απόδοςθσ όπωσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτόχουσ 
παραγωγισ και αποτελζςματοσ. 

 Να πραγματοποιείται ανάλυςθ των πικανϊν κινδφνων και ευκαιριϊν των οικονομικϊν αποφάςεων. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.4 
Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τθν πλθροφορία και τθ γνϊςθ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

4.4.1 

ε ποιο βακμό παρακολουκοφνται ςυςτθματικά οι εξελίξεισ 
(π.χ. νομοκεςία, νομολογία, επιςτιμθ) που είναι 
απαραίτθτεσ για τθν υποβοικθςθ τθσ αποτελεςματικισ 
λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και τθν επίτευξθ των 
ςτρατθγικϊν και επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ; 

2,71 2 Λίγο 4,49 4 Ανάδραςθ 

4.4.2 
ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι χριςθ τθσ 
πλθροφορίασ-εvθμζρωςθσ που ζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ 
από το εξωτερικό τθσ περιβάλλον; 

2,14 2 Λίγο 3,81 3 Ζλεγχοσ 

4.4.3 

ε ποιο βακμό παρακολουκείται τακτικά και αξιολογείται θ 
διακεςιμότθτα τθσ πλθροφορίασ και θ γνϊςθ και 
εναρμονίηεται με το ςτρατθγικό προγραμματιςμό τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και με τισ τρζχουςεσ και 
μελλοντικζσ ανάγκεσ των ενδιαφερομζνων μερϊν; 

2,29 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

4.4.4 

ε ποιο βακμό λειτουργοφν αποτελεςματικά, εςωτερικοί 
δίαυλοι ενθμζρωςθσ και διάδοςθσ τθσ διοικθτικισ 
πλθροφόρθςθσ, για να εξαςφαλίηεται θ πρόςβαςθ των 
υπαλλιλων ςτθ διοικθτικι γνϊςθ που είναι απαραίτθτθ για 
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ; 

2,29 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

4.4.5 
ε ποιο βακμό οι διοικθτικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ 
Δθμόςια Οργάνωςθ, είναι ζγκυρεσ και παρουςιάηονται με 
φιλικό προσ τον χριςτθ τουσ τρόπο; 

2,33 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

4.4.6 
ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται ότι οι γνϊςεισ των 
υπαλλιλων παραμζνουν ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ ακόμθ κι 
αν αποχωριςουν από αυτι; 

2,08 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.4. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,31   ΛΙΓΟ 
4,02  

(71,40%) 
 ΑΝΑΔΡΑΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Ανάδραςθσ, ςφμφωνα με 
τον κφκλο ποιότθτασ. 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
ε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία, οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν ικανοποιθτικι λειτουργία, 
αξιολογϊντασ με 2 (ΛΙΓΟ). 
Αντικζτωσ, θ επιτροπι ΚΠΑ, αφοφ ςυηιτθςε διεξοδικά για το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε αποτελεςματικά: 

 Σθν παρακολοφκθςθ τθσ νομοκεςίασ, των αποφάςεων των δικαςτθρίων και του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου, τισ 
εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ. 

 Σθν επιμόρφωςθ των εργαηομζνων ςε εκπαιδευτικά ςεμινάρια του ΙΝΕΠ ι τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνζδρια, 
θμερίδεσ, παρουςιάςεισ κλπ. 

 Σθ χριςθ πλθροφοριϊν που δζχεται το Λογιςτιριο από το εξωτερικό περιβάλλον και το ςυνδυαςμό τουσ με 
τον προγραμματιςμό που κάνει και τισ ανάγκεσ (τωρινζσ και μελλοντικζσ) των ενδιαφερόμενων μερϊν. 

 Σθν πρόςβαςθ των εργαηομζνων ςτθ γνϊςθ μζςω διαφλων ενθμζρωςθσ και διάδοςθσ. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
Να γίνει ενθμζρωςθ των εργαηομζνων του Λογιςτθρίου για το υλικό τεκμθρίωςθσ που είχε θ ομάδα ΚΠΑ ςτθ διάκεςι 
τθσ κατά τθν αξιολόγθςθ του υποκριτθρίου και βακμολόγθςε ςε υψθλά επίπεδα 3 και 4 (ζλεγχοσ και ανάδραςθ). 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.5 
Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τθν τεχνολογία. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

4.5.2 
ε ποιο βακμό χρθςιμοποιοφνται οι ςφγχρονεσ 
τεχνολογίεσ ςτθν κακθμερινι λειτουργία; (π.χ. πρόςβαςθ 
ςε Βάςεισ Δεδομζνων, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κτλ) 

2,08 2 Λίγο 3,81 3 Ζλεγχοσ 

4.5.3 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ επικοινωνεί με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθ λειτουργία τθσ με τθ χριςθ 
ςφγχρονων τεχνολογιϊν; (π.χ. διαδίκτυο, αςφρματα 
δίκτυα, εςωτερικό δίκτυο κτλ) 

2,79 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

4.5.4 
ε ποιο βακμό θ χριςθ των ΣΠΕ ςυμβάλλουν ςτθ 
βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 
πολίτεσ/πελάτεσ; 

2,42 2 Λίγο 4,38 4 Ανάδραςθ 

4.5.5 
ε ποιο βακμό παρακολουκείται και αξιολογείται το 
κόςτοσ των αποτελεςμάτων που επιτυγχάνονται με τθ 
χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία; 

2,00 2 Λίγο 1,95 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 
 

Α/α  Ερϊτθςθ 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 
ομάδα
σ ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4.5.1 

ε ποιο βακμό εφαρμόηεται μια ολοκλθρωμζνθ πολιτικι 
ειςαγωγισ των νζων και καινοτόμων Σεχνολογιϊν 
Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ 
τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

1,77 1 
Πολφ 
λίγο 

1,49 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

4.5.6 

ε ποιο βακμό αντιμετωπίηεται ο κοινωνικό-οικονομικόσ 
και περιβαλλοντικόσ αντίκτυποσ των ΣΠΕ; (π.χ. διαχείριςθ 
αποβλιτων θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μειωμζνθ 
προςβαςιμότθτα χρθςτϊν χωρίσ εξοικείωςθ με τθν 
τεχνολογία) 

1,91 1 
Πολφ 
λίγο 

2,81 2 Εκτζλεςθ 

 
Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.5. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,16 ΛΙΓΟ  
 

3,06  
(52,20%) 

 ΕΛΕΓΧΟ 

Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με 
τον κφκλο ποιότθτασ. 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
ε όλα τα μελετϊμενα ςθμεία, οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου δεν αναγνωρίηουν ικανοποιθτικι λειτουργία, 
αξιολογϊντασ με 2 (ΛΙΓΟ). 
 
Αντικζτωσ, θ επιτροπι ΚΠΑ, αφοφ ςυηιτθςε διεξοδικά για το υλικό τεκμθρίωςθσ, αξιολόγθςε αποτελεςματικά: 

 Σθ χριςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν κακθμερινι λειτουργία αλλά και τθν επικοινωνία με τουσ 
εμπλεκόμενουσ φορείσ (π.χ. πρόςβαςθ ςε Βάςεισ Δεδομζνων, εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κτλ). 

 Σθ ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ εργαηόμενουσ και τουσ 
προμθκευτζσ. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
 Αναβάκμιςθ και επζκταςθ του εφαρμοηόμενου ςτο Λογιςτιριο πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΗΔΙΚΑ. 

 Εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ ειςαγωγισ νζων ΣΠΕ για το Λογιςτιριο και για το Νοςοκομείο ςτο 
ςφνολό του. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 4.6 
Θ οργάνωςθ διαχειρίηεται τα κτίρια και τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
Ικανοποίθςθ και καλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 3) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

4.6.2 

ε ποιο βακμό θ τοποκεςία που βρίςκεται το κτίριο ςτο 
οποίο ςτεγάηεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ, διευκολφνει τθν 
πρόςβαςθ των υπαλλιλων τθσ, αλλά και όςων ζρχονται ςε 
επαφι με αυτι; 

3,00 3 Πολφ  4,63 4 Ανάδραςθ 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

4.6.1 
ε ποιο βακμό οι υποδομζσ του φορζα εξαςφαλίηουν κλίμα 
ανοικτισ επικοινωνίασ και διαλόγου κακϊσ και 
ενκάρρυνςθσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ; 

2,23 2 Λίγο 3,16 3 Ζλεγχοσ 

4.6.2 

ε ποιο βακμό θ τοποκεςία που βρίςκεται το κτίριο ςτο 
οποίο ςτεγάηεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ, διευκολφνει τθν 
πρόςβαςθ των υπαλλιλων τθσ, αλλά και όςων ζρχονται ςε 
επαφι με αυτι; 

3,00 3 Πολφ  4,63 4 Ανάδραςθ 

4.6.3 

ε ποιο βακμό εξαςφαλίηεται ζνα περιβάλλον εργαςίασ 
που είναι αςφαλζσ, αποδοτικό και βοθκά ςτθν καλφτερθ 
λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ αξιοποιϊντασ 
ανάλογα τουσ διατικζμενοσ χϊρουσ και τον υπάρχοντα 
εξοπλιςμό; 

2,31 2 Λίγο 2,88 2 Εκτζλεςθ 

4.6.5 

ε ποιο βακμό είναι ικανοποιθτικι θ κτιριακι υποδομι 
όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν πρόςβαςθσ των 
υπαλλιλων και των εξυπθρετοφμενων από τθ Δθμόςια 
Οργάνωςθ; (προβλζψεισ ΑΜΕΑ, χϊροι ςτάκμευςθσ, 
εςωτερικοί χϊροι για ειδικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 
καπνιςτιριο, άκλθςθ, κτλ) 

2,15 2 Λίγο 1,31 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

4.6.6 
ε ποιο βακμό υπάρχει ολοκλθρωμζνθ πολιτικι τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για τθ διαχείριςθ των υποδομϊν τθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων; 

2,58 2 Λίγο 3,95 3 Ζλεγχοσ 

Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

Ερϊτθςθ 

 
Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 
4.6.4 

ε ποιο βακμό θ χριςθ και θ ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των 
μεταφορικϊν μζςων και των ενεργειακϊν πόρων τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι αποδοτικι, αποτελεςματικι 
και ςυντελεί ςτθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ και ςτθν 
ικανοποίθςθ των υπαλλιλων τθσ; 

1,93 1 
Πολφ 
λίγο 

1,95 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 4.6. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,37  ΛΙΓΟ 
 

 2,98 
(50,60%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «Ζλεγχοσ» και 4 
«ανάδραςθ»): 

 Σον ενιαίο χϊρο του Λογιςτθρίου ο οποίοσ εξαςφαλίηει τθν άμεςθ επικοινωνία των εργαηομζνων και ενιςχφει 
τθν ομαδικι εργαςία. 

 Σθν εφκολθ προςβαςιμότθτα ςτθν τοποκεςία και ςτο κτίριο όπου ςτεγάηεται θ εξεταηόμενθ δομι.  

 Σθν εφαρμοηόμενθ πολιτικι ςτθ διαχείριςθ των υποδομϊν τθσ και ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 Βελτίωςθ τθσ κτιριολογικισ υποδομισ για τθν εξυπθρζτθςθ των ΑΜΕΑ και τθ διευκόλυνςθ τθσ ςτάκμευςθσ των 
που ςυναλλάςςονται με το Λογιςτιριο. 

 Εφρεςθ οικονομικϊν πόρων για τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ του 
Λογιςτθρίου προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ζνα αςφαλζσ περιβάλλον το οποίο κα ςυντελεί ςτθν υλοποίθςθ 
των ςτόχων και τθν ικανοποίθςθ των εργαηομζνων. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 4. 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ (%) 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,26 ΛΙΓΟ  3,43  59,60  ΕΛΕΓΧΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν χαμθλότερο 
βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που κεωρεί ότι θ 
δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Ελζγχου, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. Η ςθμαντικι απόκλιςθ (>1) 
μεταξφ των βακμολογιϊν των εργαηομζνων και των μελϊν τθσ ομάδασ ΚΠΑ κεωροφμε ότι οφείλεται ςτθ γνϊςθ του 
υλικοφ τεκμθρίωςθσ από τθν ομάδα. 
 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 

 Εφαρμογι κοινϊν projects με άλλα Λογιςτιρια Νοςοκομείων, ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και μετακίνθςθ 
εργαηομζνων ςε άλλουσ φορείσ για απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ. 

 Οι αποφάςεισ που ενζχουν κόςτοσ να αναλφονται ςτθ λογικι κόςτουσ-οφζλουσ. 
 Ενςωμάτωςθ ςτον προχπολογιςμό δεδομζνων απόδοςθσ. 
 Βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τθσ θγεςίασ με τουσ εργαηόμενουσ. 
 υνεχισ αναβάκμιςθ του εφαρμοηόμενου ςτο Λογιςτιριο πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΗΔΙΚΑ, αλλά και 

επζκταςθ των ΣΠΕ ςτο ςφνολο του Νοςοκομείου. 
 υνεχισ πίεςθ προσ τισ προϊςτάμενεσ αρχζσ για εξαςφάλιςθ οικονομικϊν πόρων (είτε μζςω επιχορθγιςεων, 

είτε ζνταξθσ ςε ΕΠΑ κλπ, αποδοχι δωρεϊν) για ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 
του Λογιςτθρίου. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 
 Μετακίνθςθ εργαηομζνων ανά εξάμθνο για μια εβδομάδα ςε άλλο Νοςοκομείο τθσ 1

θσ
 ΤΠΕ. 

 Σριμθνιαίεσ ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ των . 

  Ζνταξθ ςε ΕΠΑ του εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 4. 

 υμβάςεισ με προμθκευτζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν και υλικϊν και παρακολοφκθςθ υλοποίθςισ τουσ μζςω 
του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

 υμμετοχι εργαηομζνων ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια που πραγματοποιοφνται από το ΕΚΔΔΑ-ΙΝΕΠ είτε ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του είτε ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.  

 Ζγγραφεσ απαντιςεισ ςε αιτιματα για διάφορα κζματα που προκφπτουν από τθ μεταξφ μασ ςυνεργαςία. 

 Εφαρμογι θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ανάρτθςθσ αιτθμάτων για προμικεια υλικϊν και λιψθ υπθρεςιϊν. 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 Δθμοςίευςθ μθνιαίασ εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ ςτο site του Νοςοκομείου και πρόγραμμα «Διαφγεια» 
(Αρικμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742 Ζγγραφο Τπουργείου Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ «Εφαρμογι των 
διατάξεων του άρκρου 10α του ν.3861/2010, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 15 του ν. 4305/2014») 

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων». 

 Αρικμ 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/2017) Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων ςυμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)»  

 Ιςτοςελίδα Νοςοκομείου http://www.kat-hosp.gr 

 Δθμοςίευςθ πίνακα ετιςιου απολογιςμοφ ςτον θμεριςιο τφπο. 

 Δθμοςίευςθ ςτο «Διαφγεια των οικονομικϊν καταςτάςεων τζλουσ χριςθσ και τθσ εκκζςεωσ ελζγχου αυτϊν 
από ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ. 

 Δθμοςίευςθ πινάκων οικονομικϊν δεδομζνων ςτο φςτθμα Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ ΕΤ BI FORMS του 



45 
 

Τπουργείου Τγείασ. 

 Σριμθνιαίεσ και ετιςιεσ οικονομικζσ αναφορζσ ςτθν ΕΛΣΑΣ. 

 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). 

 «Κατάρτιςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Οικονομικοφ Ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/51568/ΔΠΓΚ 
Τπουργείου Οικονομικϊν) 

 «Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 Τπουργείου 
Οικονομικϊν). 

 Ζγκριςθ Δ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Δ 3/7-2-2017 Θζμα Ι.Α1) 

 Ζγκριςθ Τπουργείου Τγείασ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Β2.α/ΓΠ 18192/10-3-2017) 

 Προχπολογιςμόσ 2017 και οι τροποποιιςεισ του (ςχετικοί πίνακεσ). 

 Ν.Δ. 496/74 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 Ν.Δ. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ-Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Κϊδικασ Κατάταξθσ Εςόδων και Εξόδων του Προχπολογιςμοφ ΝΠΔΔ και οι τροποποιιςεισ του.  

 Σιρθςθ αναλυτικισ λογιςτικισ για τθν κατανομι του κόςτουσ ανά τμιμα και αξιολόγθςθ των δεδομζνων για 
τθν παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ ςε επίπεδο κλινικισ-τμιματοσ (ςχετικά e-mails, ενθμερωτικζσ 
ςυναντιςεισ, επιςτολζσ κλπ.) 

 Αποφάςεισ αρμοδίων οργάνων (Διοικθτι, Δ, Τπθρεςιακό υμβοφλιο) για ζγκριςθ ςυμμετοχισ εργαηομζνων ςε 
μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν και χοριγθςθ εκπαιδευτικισ άδειασ. 

 Λειτουργία εςωτερικοφ δικτφου επικοινωνίασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), τθλεομοιοτυπίασ 
αλλά και εγγράφωσ. 

 Μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από το Τπουργείο Τγείασ, τθν 1θ ΤΠΕ, προμθκευτζσ, τράπεηεσ κλπ και 
ςχετικζσ απαντιςεισ. 

 Υπαρξθ αναγκαίου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνίασ (Η/Τ, τθλζφωνα, φαξ, ςυνδζςεισ 
ςτο διαδίκτυο κλπ) και ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ του. 

 Μθχανογραφικό ςφςτθμα τθσ ΗΔΙΚΑ ΑΕ και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. 

 Απόφαςθ Δ 16 (ΘΕΜΑ ΕΗΔ 2)/22-5-2018 για τθν «Ζνταξθ του Νοςοκομείου ΚΑΣ ςτο Ενιαίο Πλθροφοριακό 
φςτθμα (ΗΔΙΚΑ) για τθν υποςτιριξθ των Μονάδων Τγείασ του ΕΤ». 

 Ζγγραφο του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (αρικμ.24942/25-7-2017) με κζμα: «Καινοτομία ςτο 
Δθμόςιο Σομζα». 

 Ειςιγθςθ Διοικθτι (Μάρτιοσ 2018) προσ το Τπουργείο Τγείασ να εξεταςτεί θ προοπτικι να γίνει το ΚΑΣ 
«Νοςοκομείο Αναφοράσ» για ΑΜΕΑ και παράλλθλα να γίνουν παρεμβάςεισ ϊςτε να γίνει ακόμθ πιο «φιλικό» 
για το κοινό και το ίδιο το προςωπικό που είναι ΑΜΕΑ. 

 το Νοςοκομείο υπθρετεί Σεχνικόσ Αςφαλείασ και ςυντάςςει εκκζςεισ ςχετικά με τθν τιρθςθ των κανόνων 
αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. Επίςθσ, υπθρετεί Επόπτθσ Δθμόςιασ Τγείασ. 

 Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2010) «Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων»-Αρικμ.5143/11-4-2016 Εγκφκλιοσ τθσ Διοίκθςθσ για τθν εφαρμογι διαδικαςίασ ςε περίπτωςθ 
εργατικοφ ατυχιματοσ.  

 Αρχείο καταγραφισ εργατικϊν ατυχθμάτων. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 5.1 
Θ οργάνωςθ προςδιορίηει, ςχεδιάηει, διαχειρίηεται και βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ τθσ. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

5.1.1 

ε ποιο βακμό ο προςδιοριςμόσ, θ περιγραφι, ανάλυςθ 
και αξιολόγθςθ των βαςικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν - 
λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ είναι ςυνεχισ και 
επαρκισ; 

2,43 2 Λίγο 2,16 2 Εκτζλεςθ 

5.1.2 

ε ποιο βακμό ανατίκεται θ διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων 
διαδικαςιϊν- λειτουργιϊν ςε κακοριςμζνουσ υπαλλιλουσ 
και κατά πόςο αυτοί ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία 
ςχεδιαςμοφ τουσ; 

2,00 2 Λίγο 2,61 2 Εκτζλεςθ 

5.1.3 

ε ποιο βακμό θ κατανομι των πόρων (άνκρωποι, 
εξοπλιςμόσ, χρθματοδότθςθ κτλ) ςτισ διαδικαςίεσ - 
λειτουργίεσ, γίνεται ανάλογα με τθν ςυμβολι τουσ ςτθν 
επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων; 

2,15 2 Λίγο 2,04 2 Εκτζλεςθ 

5.1.4 

ε ποιο βακμό πραγματοποιοφνται αλλαγζσ ςτο 
κανονιςτικό μζροσ των διαδικαςιϊν –λειτουργιϊν τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν ςε τακτικι βάςθ; 

2,14 2 Λίγο 2,46 2 Εκτζλεςθ 

5.1.7 

ε ποιο βακμό λαμβάνονται υπόψθ οι αλλαγζσ του 
εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, και 
των ςτόχων τθσ κατά τθν αξιολόγθςθ-ανακεϊρθςθ των 
βαςικϊν διοικθτικϊν διαδικαςιϊν - λειτουργιϊν; 

2,00 2 Λίγο 2,63 2 Εκτζλεςθ 

Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

 

Βακμ. 
εργαηομ

ζνων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

5.1.5 

ε ποιο βακμό υπάρχουν δείκτεσ μζτρθςθσ για τθν 
παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ, και βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

1,43 1 
Πολφ 
λίγο 

1,91 1 
Προγραμ
ματιςμόσ 

5.1.8 
ε ποιο βακμό αξιολογοφνται και ανακεωροφνται οι 
διαδικαςίεσ βάςει τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ; 

1,64 1 
Πολφ 
λίγο 

0,97 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

5.1.9 

ε ποιο βακμό υπάρχει αξιοποίθςθ των καινοτομιϊν 
άλλων φορζων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο για τθ 
βελτίωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ; 

1,62 1 
Πολφ 
λίγο 

1,01 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

5.1.10 
ε ποιο βακμό αναλφονται και αντιμετωπίηονται οι 
παράγοντεσ που αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ 
καινοτομιϊν; 

1,62 1 
Πολφ 
λίγο 

2,10 2 Εκτζλεςθ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 5. Διαδικαςίεσ 

Ο τρόποσ με τον οποίο θ οργάνωςθ διαχειρίηεται, βελτιϊνει και αναπτφςςει τισ διαδικαςίεσ τθσ για να 
διαμορφϊςει καινοτομίεσ και να υποςτθρίξει τθν πολιτικι και τθ ςτρατθγικι τθσ και ταυτόχρονα να 
ικανοποιεί τουσ πελάτεσ-πολίτεσ και να βελτιϊνει τθν αξία τθσ για αυτοφσ και τουσ άλλουσ μετόχουσ. 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 5.1. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 1,91  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
 

 1,91 
(29,20%) 

ΧΕΔΙΑΜΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, απζδωςαν χαμθλι βακμολογία και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1-χεδιαςμόσ) 
ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Δεν αναγνωρίςτθκε ςτισ υπό εξζταςθ δράςεισ αποτελεςματικι λειτουργία τόςο από τουσ εργαηόμενουσ όςο και από 
τθν ομάδα ΚΠΑ. 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
 Εντοπιςμόσ, καταγραφι και ανάλυςθ των βαςικϊν διαδικαςιϊν - μζτρθςθ βάςει δεικτϊν τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τουσ. 

 Εξζταςθ τθσ αναγκαιότθτασ αλλαγισ του κανονιςτικοφ τουσ μζρουσ των διαδικαςιϊν-λειτουργιϊν με ςκοπό 
τθν απλοφςτευςθ τουσ. 

 υνεχισ ανακεϊρθςθ των διαδικαςιϊν με βάςθ τισ αλλαγζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ και τισ προςδοκίεσ 
των ςυναλλαςςομζνων με το Λογιςτιριο. 

 Ενεργότερθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων κατά τον αρχικό ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν που πρόκειται να 
διαχειριςτοφν και ενκάρρυνςθ τουσ να προτείνουν μζτρα βελτίωςθσ τουσ. 

 Αναηιτθςθ καινοτομιϊν εφαρμοηόμενων από άλλουσ φορείσ και χρθςιμοποίθςθ τουσ για τθ βελτίωςθ των 
διαδικαςιϊν που εφαρμόηει το Λογιςτιριο. 

 Εξάλειψθ των παραγόντων (πχ κουλτοφρα, διακζςιμοι πόροι) που παρεμποδίηουν τθν υιοκζτθςθ νζων και 
καινοτόμων διαδικαςιϊν. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 5.2 
Θ οργάνωςθ αναπτφςςει και παρζχει υπθρεςίεσ και προϊόντα με τθ ςυμμετοχι των πελατϊν-πολιτϊν. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
χετικι ικανοποίθςθ και μζτριο επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

 

Α/α Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομε

νων Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

5.2.5 
ε ποιο βακμό είναι εφκολα προςβάςιμεσ ςτο κοινό οι 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ; (π.χ. διάκεςθ μζςω του 
διαδικτφου, διευρυμζνο ωράριο κτλ); 

2,25 2 Λίγο 3,39 3 Ζλεγχοσ 

5.2.6 

ε ποιο βακμό υπάρχει και λειτουργεί 
αποτελεςματικά, ςφςτθμα διαχείριςθσ παραπόνων 
πολιτϊν, για τυχόν δυςλειτουργίεσ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,54 2 Λίγο 1,10 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

 

Α/α Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομε

νων Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

5.2.1 
ε ποιο βακμό ςυμμετζχουν οι πολίτεσ ςτο ςχεδιαςμό και 
τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν; 

1,00 1 
Πολφ 
λίγο 

1,30 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

5.2.2 
ε ποιο βακμό ςυμμετζχουν οι μζτοχοι ςτθ διαμόρφωςθ 
των προτφπων ποιότθτασ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ 
προςδοκίεσ τουσ; 

1,33 1 
Πολφ 
λίγο 

1,89 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

5.2.4 
ε ποιο βακμό διατίκεται θ κατάλλθλθ και αξιόπιςτθ 
πλθροφόρθςθ με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ και 
υποβοικθςθ των πολιτϊν; 

1,75 1 
Πολφ 
λίγο 

3,88 3 Ζλεγχοσ 

 
Απουςία ικανοποίθςθσ και ανεπάρκεια-αναποτελεςματικότθτα (επίπεδο 0) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 
 
 

Α/α Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομε

νων Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

5.2.3 
ε ποιο βακμό ςυμμετζχουν οι πολίτεσ ςτθν ανάπτυξθ και 
το ςχεδιαςμό των διαφλων και μεκόδων επικοινωνίασ 
τουσ με τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

0,92 0 Κακόλου 1,34 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 5.2. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 1,63  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
    
   2,15 

(34%) 
ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ) ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι οι ενζργειεσ και δράςεισ τθσ θγεςίασ ςτον τομζα αυτό βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με 
τον κφκλο ποιότθτασ. 

 

 
 

 
Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 

 
Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «ζλεγχοσ»): 

 Σθν προςβαςιμότθτα ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ προμθκευτζσ ( θλεκτρονικι διάκεςθ ςτοιχείων , 
πλθρωμι μζςω θλεκτρονικϊν εντολϊν, αναρτιςεισ ςτο site του Νοςοκομείου κλπ). 

 Σθν παροχι αξιόπιςτθσ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ προμθκευτζσ με ςτόχο τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςι τουσ. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

  
Η βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ προμθκευτζσ μπορεί να επιτευχκεί με:  

 Σθν ανάπτυξθ ενόσ κατάλλθλου ςυςτιματοσ υποβολισ, διαχείριςθσ και απάντθςθσ παραπόνων. 

 Σθν αξιοποίθςθ των προτάςεων τουσ για τθν εφαρμογι προτφπων ποιότθτασ, αλλά και για τον ςχεδιαςμό-
βελτίωςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν. 

 Σισ προτάςεισ τουσ για τυχόν επαναςχεδιαςμό των τρόπων επικοινωνίασ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 5.3 
Θ οργάνωςθ ςχεδιάηει και διαχειρίηεται τον εκςυγχρονιςμό και τθν καινοτομία. 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
Ελάχιςτθ ικανοποίθςθ και χαμθλό επίπεδο επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ (επίπεδο 1) παρατθρείται ςτα κάτωκι 
ερωτιματα: 

 

Α/α Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομε

νων Επίπεδο Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

5.3.1 
ε ποιο βακμό προςδιορίηονται οι εταίροι τθσ οργάνωςθσ 
με τουσ οποίουσ θ τελευταία ςυνεργάηεται ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ; 

1,73 1 
Πολφ 
λίγο 

3,11 3 Ζλεγχοσ 

5.3.2 
ε ποιο βακμό επιτυγχάνεται ο ςυντονιςμόσ και θ 
ςφνδεςθ των διαδικαςιϊν με τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτο 
δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα και τισ ΜΚΟ; 

1,73 1 
Πολφ 
λίγο 

1,37 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

5.3.3 
ε ποιο βακμό διευκολφνεται θ ανταλλαγι δεδομζνων 
μεταξφ τθσ οργάνωςθσ και των εταίρων τθσ ςτθν αλυςίδα 
παροχισ υπθρεςιϊν; 

1,91 1 
Πολφ 
λίγο 

1,45 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

5.3.4 
ε ποιο βακμό υλοποιείται θ δθμιουργία ομάδων 
εργαςίασ από τισ ςυνεργαηόμενεσ οργανϊςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

2,45 2 Εκτζλεςθ 

5.3.5 

ε ποιο βακμό αναπτφςςεται μια νοοτροπία διάχυςθσ τθσ 
πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ τθσ οργάνωςθσ, 
ςυντονίηοντασ τισ διαδικαςίεσ ςτο ςφνολο τθσ οργάνωςθσ 
ι αναπτφςςοντασ διατμθματικζσ διαδικαςίεσ; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

3,60 3 Ζλεγχοσ 

 

 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 5.3. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

1,84  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ  
 

2,40  
(39%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ.  

 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου. 
 
Αντίκετα θ ομάδα του ΚΠΑ αξιολόγθςε αποτελεςματικά (Φάςθ κφκλου ποιότθτασ- επίπεδο 3 «ζλεγχοσ»): 

 Σον προςδιοριςμό των ςυνεργαηόμενων εταίρων για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ προμθκευτζσ. 

 Σθν φπαρξθ νοοτροπίασ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ εντόσ του Λογιςτθρίου αλλά και τθν 
ανάπτυξθ διατμθματικϊν ςυνεργαςιϊν (πχ. Φαρμακείο, Σμιμα Διατροφισ, Σμιμα Προμθκειϊν κλπ). 
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Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 Να γίνει προςπάκεια διαςφνδεςθσ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν με τουσ βαςικοφσ εταίρουσ ςτο δθμόςιο και 
ιδιωτικό τομζα και τισ ΜΚΟ. 

 Να αναπτυχκεί θ ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ του Λογιςτθρίου και των εταίρων του ςτθν αλυςίδα παροχισ 
υπθρεςιϊν μζςω ενόσ κοινοφ ςυςτιματοσ. 

 Να δθμιουργοφνται ομάδεσ εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5. 

 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

(%) 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

1,79 ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ  2,15  34  ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν χαμθλότερο 
βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που κεωρεί ότι θ 
δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 

 Εντοπιςμόσ, καταγραφι και ανάλυςθ των βαςικϊν διαδικαςιϊν - μζτρθςθ βάςει δεικτϊν τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τουσ. 

 Ανατροφοδότθςθ μζςα από τθν υποβολι παραπόνων, ιδεϊν, προτάςεων των για τθ βελτίωςθ των 

παρεχομζνων από το Λογιςτιριο υπθρεςιϊν. 

 υμμετοχι των εργαηομζνων ςτο ςχεδιαςμό-βελτίωςθ των διαδικαςιϊν. 

 Δθμιουργία ομάδων εργαςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν. 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 
 Πρόταςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςυμμετοχι του Νοςοκομείου ςτο πρόγραμμα «Horizon 2020». 

 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5. 

 Οργανιςμόσ του ΓΝ Αττικισ ΚΑΣ (ΦΕΚ 3485/Β/2012) 

 Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Νοςοκομείου  

 Απόφαςθ Δ για τον κακοριςμό των υπογραφϊν που δεςμεφουν το Νοςοκομείο για ειςπράξεισ και πλθρωμζσ 
(αρικμ. 11/5-7-2017 κζμα Α.35) 

 Ζγγραφο του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (αρικμ.24942/25-7-2017) με κζμα: «Καινοτομία ςτο 
Δθμόςιο Σομζα». 

 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ 
διατάξεισ». 

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/2011) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων». 

 Αρικμ 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/2017) Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων 
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων ςυμβάςεων 
(ΚΗΜΔΗ)»  

 Ιςτοςελίδα Νοςοκομείου http://www.kat-hosp.gr 

 Λειτουργία δικτφου επικοινωνίασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail), τθλεφωνικισ επικοινωνίασ, 
τθλεομοιοτυπίασ αλλά και εγγράφωσ. 

 Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Τπθρεςιϊν (ΚΕΔΤ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 6.1 
Αποτελζςματα των μετριςεων ικανοποίθςθσ των πελατϊν-πολιτϊν 
 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 
 
τάλκθκαν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ερωτθματολόγια ςε 100 προμθκευτζσ. Επιλζχκθκαν από τισ βαςικζσ 
κατθγορίεσ προμθκειϊν (Ορκοπεδικό υλικό, Τγειονομικό υλικό, Φάρμακο, Αντιδραςτιρια) 15 προμθκευτζσ με το 
μεγαλφτερο φψοσ αγορϊν και από τισ λοιπζσ κατθγορίεσ επιλζχκθκε τυχαία το δείγμα. Από τα ςταλκζντα 
ερωτθματολόγια απαντικθκαν τα 54. 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ: 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςθμαντικι πρόοδο ι επιτυχία ςε όλουσ τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ: 
 

Α/α  Ερϊτθςθ Προμθκευτζσ Επίπεδο Κατθγορία 

6.1.1 
ε ποιο βακμό κρίνετε τθ μεταχείριςθ των υποκζςεων των 
προμθκευτϊν από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ ωσ φιλικι και 
δίκαιθ; 

4,17 4 Πάρα πολφ 

6.1.4 

 ε ποιο βακμό κρίνετε ότι θ ςυμμετοχι των προμθκευτϊν 
ςτον ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ παροχισ υπθρεςιϊν 
ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τουσ; (π.χ. λαμβάνονται 
υπόψθ οι ανάγκεσ τουσ;) 

4,16 4 Πάρα πολφ 

6.1.6 

ε ποιο βακμό είναι εφκολθ θ πρόςβαςθ των προμθκευτϊν 
ςτισ υπθρεςίεσ που τουσ παρζχονται; (Π.χ παρζχονται 
υπθρεςίεσ μίασ ςτάςθσ ι παρζχονται υπθρεςίεσ με μεκόδουσ 
θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ μζςω του διαδικτφου) 

4,04 4 Πάρα πολφ 

6.1.7 

ε ποιο βακμό κρίνονται ωσ ποιοτικζσ, επίκαιρεσ και ζγκυρεσ 
οι πλθροφορίεσ που παρζχει θ Δθμόςια Οργάνωςθ ( με κάκε 
διακζςιμο μζςο) ςτουσ προμθκευτζσ, για διοικθτικζσ 
υποκζςεισ που ςασ αφοροφν;  

4,14 4 Πάρα πολφ 

6.1.8 
ε ποιο βακμό κρίνετε αξιόπιςτεσ τισ ςυμβουλζσ που παρζχει 
θ Δθμόςια Οργάνωςθ προσ τουσ προμθκευτζσ, ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων που τουσ αφοροφν;  

4,11 4 Πάρα πολφ 

6.1.9 
ε ποιο βακμό ανταποκρίνεται θ οργάνωςθ ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε διαφορετικζσ ανάγκεσ 
των προμθκευτϊν ςε ςχζςθ με το φφλο, τθν θλικία κτλ;  

4,18 4 Πάρα πολφ 

 
 
 
 
 
 
 

 ΚΡΙΣΘΡΙΟ 6. Αποτελζςματα προςανατολιςμζνα προσ τον πολίτθ/πελάτθ 

Σα αποτελζςματα που πετυχαίνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ των εςωτερικϊν και 
εξωτερικϊν τθσ πελατϊν. 
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Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ ι επιτυχία ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ 
ςχετικοφσ ςτόχουσ: 
 

Α/α  Ερϊτθςθ Προμθκευτζσ Επίπεδο Κατθγορία  

6.1.2 
ε ποιο βακμό κρίνετε τθ δραςτθριότθτα τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ ευζλικτθ ςτθν αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων 
προβλθμάτων των προμθκευτϊν ; 

3,90 3 Πολφ 

6.1.3 
ε ποιο βακμό είςτε ικανοποιθμζνοι από τισ προλθπτικζσ 
ενζργειεσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ για να ανταποκρικεί ςτισ 
ανάγκεσ των προμθκευτϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται; 

3,99 3 Πολφ 

6.1.5 

 ε ποιο βακμό κεωρείτε εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ 
ςτζγαςθσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; ( με τα ΜΜΜ, χϊροι 
ςτάκμευςθσ, χϊροι αναμονισ πολιτϊν, ειδικζσ προβλζψεισ 
Α.Μ.Ε.Α) 

3,82 3 Πολφ 

6.1.10 
ε ποιο βακμό διενεργοφνται ζρευνεσ γνϊμθσ των 
προμθκευτϊν για τθν οργάνωςθ και τισ παρεχόμενεσ από αυτι 
υπθρεςίεσ+ 

3,76 3 Πολφ 

 
 
Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ  

 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ  

Επίπεδο 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

4,03  ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ  Ανάδραςθ 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
Από τθ μελζτθ τθσ βακμολογίασ των προκφπτει υψθλόσ βακμόσ ικανοποίθςισ τουσ (επίπεδο ΠΟΛΤ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ) ςε 
ςχζςθ με τθν επάρκεια και αποτελεςματικότθτα που ζχει επιτφχει το Λογιςτιριο για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και 
προςδοκίεσ τουσ (ευελιξία, φιλικότθτα, εγκυρότθτα-αξιοπιςτία πλθροφοριϊν, πρόςβαςθ-χϊροσ ςτάκμευςθσ, 
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων). 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 
Δεν αναγνωρίςτθκαν από τουσ προμθκευτζσ πεδία με αρνθτικά αποτελζςματα.  
Θεωροφμε ότι για να φτάςει το Λογιςτιριο ςε επίπεδο δραςτθριότθτασ 5 «Ολοκλθρωμζνθ Εφαρμογι Κφκλου 
Ποιότθτασ» κα πρζπει να αναπτφξει διαδικαςίεσ μάκθςθσ από τρίτουσ φορείσ (ενδεχόμενα ιδιϊτεσ) και να εφαρμόηει 
ςε διαρκι βάςθ ολοκλθρωμζνο βελτιωτικό κφκλο ποιότθτασ. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 6.2 
Δείκτεσ που αφοροφν τισ μετριςεισ με προςανατολιςμό ςτον πελάτθ-πολίτθ 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ 
(επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

6.2.7 

ε ποιο βακμό κρίνετε ωσ ικανοποιθτικι τθν προςπάκεια 
για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, ακρίβειασ και 
διαφάνειασ τθσ πλθροφόρθςθσ που παρζχει θ Δθμόςια 
Οργάνωςθ προσ τουσ πολίτεσ που ςυναλλάςςονται με 
αυτιν; 

2,20 2 Λίγο 3,32 3 Ζλεγχοσ 

6.2.8 
ε ποιο βακμό κρίνετε ότι οι χρθςιμοποιοφμενοι δίαυλοι 
επικοινωνίασ ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτισ 
ανάγκεσ των πολιτϊν/πελατϊν; 

2,20 2 Λίγο 3,60 3 Ζλεγχοσ 

6.2.9 
ε ποιο βακμό κρίνετε ότι βρίςκεται το επίπεδο τθσ 
διακεςιμότθτασ και τθσ ακρίβειασ των παρεχόμενων 
πλθροφοριϊν; 

2,50 2 Λίγο 3,06 3 Ζλεγχοσ 

 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι αποκλίςεισ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ (επίπεδο 
1) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

6.2.1 

ε ποιο βακμό υπάρχουν μετριςεισ βάςει δεικτϊν για 
κζματα που αφοροφν τθν εικόνα τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ προσ το κοινό; (π.χ. αρικμόσ παραπόνων 
πολιτϊν, επίπεδο ικανοποίθςθσ - εμπιςτοςφνθσ των 
πολιτϊν για τθν εικόνα τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, τα 
παρεχόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ τθσ, χρόνοσ 
αναμονισ των πολιτϊν για τθν εξυπθρζτθςι τουσ, 
απαιτοφμενοσ χρόνοσ για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν τουσ, επίπεδο εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ, 
κζματα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ κοινοφ, δείκτεσ για 
ειδικζσ κατθγορίεσ όπωσ φφλο, θλικία, ΑΜΕΑ, τιμι 
κόςτουσ των υπθρεςιϊν); 

1,82 1 
Πολφ 
λίγο 

2,28 2 Εκτζλεςθ 

6.2.2 

ε ποιο βακμό κρίνετε ότι βρίςκεται το επίπεδο τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ ςε κζματα που αφοροφν τθ 
ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων φορζων ςτθ λειτουργία 
τθσ (πολίτεσ, άλλεσ Τπθρεςίεσ, επιχειριςεισ κτλ) ςτθν 
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και τθσ παροχισ διοικθτικϊν 
προϊόντων και υπθρεςιϊν κακϊσ και ςχετικζσ διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων; 

1,82 1 
Πολφ 
λίγο 

1,36 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

6.2.5 
ε ποιο βακμό ζχουν προβλεφκεί πολιτικζσ για τθν 
παρακολοφκθςθ ςυμμόρφωςθσ με δθμοςιευμζνα 
πρότυπα υπθρεςιϊν; 

1,75 1 
Πολφ 
λίγο 

0,90 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

6.2.6 
ε ποιο βακμό βάςει μετριςιμων ςτοιχείων 
διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ ςφαλμάτων που οδθγοφν ςτθν 
επανεξζταςθ υποκζςεων και ςτθν ανάκλθςθ αποφάςεων; 

1,90 1 
Πολφ 
λίγο 

1,60 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ πλθροφορίασ (επίπεδο 0) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

6.2.3 
ε ποιο βακμό υπάρχουν μετριςεισ βάςει δεικτϊν για τθν 
αξιοποίθςθ προτάςεων των πολιτϊν για οργανωτικζσ 
βελτιϊςεισ; 

0,90 0 Κακόλου 1,66 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

6.2.4 

ε ποιο βακμό υπάρχουν μετριςεισ βάςει δεικτϊν για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ νζων και καινοτόμων 
μεκόδων, ςτθν διαδικαςία διεκπεραίωςθσ υποκζςεων 
πολιτϊν; 

0,90 0 Κακόλου 1,66 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 6.2.  
 

  
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

 1,78  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
 

 2,16 
(34,20%) 

 ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν 
χαμθλότερο βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που 
κεωρεί ότι θ δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο του Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ.  

 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) τόςο από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου όςο και από τθν ομάδα του ΚΠΑ. Σα ςθμεία ςτα οποία θ ομάδα 
ΚΠΑ απζδωςε καλφτερθ βακμολογία (ΠΟΛΤ) είναι : 
 

 το επίπεδο ςτο οποίο βρίςκεται θ διακεςιμότθτα και θ ακρίβεια των παρεχόμενων πλθροφοριϊν. 

 τθν προςπάκεια που γίνεται για τθ βελτίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ, ακρίβειασ και διαφάνειασ τθσ 
πλθροφόρθςθσ που παρζχει το Λογιςτιριο προσ τουσ προμθκευτζσ. 

 τον βακμό ςτον οποίο ο χρθςιμοποιοφμενοσ τρόποσ επικοινωνίασ με τουσ προμθκευτζσ ανταποκρίνεται 
αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ τουσ. 
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Χριςθ δεικτϊν για τθ μζτρθςθ τθσ εικόνασ του Λογιςτθρίου προσ το κοινό που ςυναλλάςςεται. 

 Να εξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα τθσ ςυμμετοχισ των εμπλεκομζνων ςτθ λειτουργία του Λογιςτθρίου κατά τον 
ςχεδιαςμό τθσ παροχισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 υνεχισ παρακολοφκθςθ των δθμοςιευμζνων προτφπων υπθρεςιϊν και ςυμμόρφωςισ τθσ δομισ με αυτά. 

 Να γίνεται μζτρθςθ βάςει δεικτϊν τθσ αξιοποίθςθσ τυχόν προτάςεων των για βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του 
Λογιςτθρίου. 

 Να μετριζται θ αποτελεςματικότθτα τθσ εφαρμογισ νζων μεκόδων για τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ 
προμθκευτζσ. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6. 

 
 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

Μ.Ο. 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΩΝ 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

 1,78  ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ 
 

 2,16 
(34,20%) 

 ΕΚΣΕΛΕΘ 4,03 ΑΝΑΔΡΑΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ βακμολογίασ του υποκριτθρίου 6.2, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι αποδίδουν χαμθλότερο βακμό 
και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 1, ΠΟΛΤ ΛΙΓΟ), ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ΚΠΑ, που κεωρεί ότι θ 
δραςτθριότθτα βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 
 

 Κακοριςμόσ και εφαρμογι εςωτερικϊν δεικτϊν μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ 
λειτουργίασ (αρικμόσ παραπόνων και χρόνοσ ανταπόκριςθσ, χρόνοσ διεκπεραίωςθσ υποκζςεων, αρικμόσ 
προτάςεων που υποβλικθκαν και εφαρμόςτθκαν, κόςτοσ παρεχόμενων υπθρεςιϊν κλπ). 

 
 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 

 Διενζργεια ερευνϊν ικανοποίθςθσ των εμπλεκομζνων φορζων από τθ λειτουργία του Οικονομικοφ 

Σμιματοσ/Λογιςτιριο ςε ετιςια βάςθ. 

 

 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6. 

 
 

 Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999). 

 Κανονιςμόσ Επικοινωνίασ Δθμοςίων Τπθρεςιϊν (ΚΕΔΤ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 7.1 
Σα αποτελζςματα τθσ ικανοποίθςθσ του προςωπικοφ και τθσ μζτρθςθσ τθσ υποκίνθςθσ 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν τάςεισ βελτίωςθσ ι επιτυχία ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ 
ςχετικοφσ ςτόχουσ (επίπεδο 3) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

 Α/α  
 

Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.1.12 
ε ποιο βακμό διευκολφνει θ Δθμόςια Οργάνωςθ 
τουσ υπαλλιλουσ τθσ, ςτθν προςπάκεια 
αντιμετϊπιςθσ προςωπικϊν προβλθμάτων; 

3,00 3 Πολφ  2,24 2 Εκτζλεςθ 

Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ 
(επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.1.1 
ε ποιο βακμό κρίνετε ικανοποιθτικι τθ ςυνολικι 
απόδοςθ τθσ οργάνωςθσ ςε ςχζςθ με το ευρφτερο 
περιβάλλον εντόσ του οποίου λειτουργεί; 

2,46 2 Λίγο 3,63 3 Ζλεγχοσ 

7.1.3 
ε ποιο βακμό γνωρίηουν οι υπάλλθλοι τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ τουσ ςτόχουσ τθσ λειτουργίασ 
τθσ; 

2,25 2 Λίγο 2,93 2 Εκτζλεςθ 

7.1.4 

ε ποιο βακμό κρίνετε ικανοποιθτικό το επίπεδο 
ενθμζρωςθσ του προςωπικοφ για πικανζσ 
ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων και τθν τιρθςθ τθσ 
δεοντολογίασ; 

2,23 2 Λίγο 2,63 2 Εκτζλεςθ 

7.1.5 
ε ποιο βακμό είναι ικανοποιθτικόσ ο καταμεριςμόσ 
αρμοδιοτιτων μεταξφ των υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,15 2 Λίγο 3,04 3 Ζλεγχοσ 

7.1.6 
ε ποιο βακμό κρίνετε ωσ αποτελεςματικό τον 
τρόπο διοίκθςθσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,43 2 Λίγο 2,64 2 Εκτζλεςθ 

7.1.8 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικοφσ τουσ 
εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ διαλόγου-επικοινωνίασ 
ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,07 2 Λίγο 3,56 3 Ζλεγχοσ 

7.1.9 
ε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικζσ τισ 
διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ Δθμόςια 
Οργάνωςθ ςτθν κακθμερινι τθσ λειτουργία; 

2,38 2 Λίγο 3,09 3 Ζλεγχοσ 

7.1.10 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικζσ τισ 
προςπάκειεσ διοικθτικοφ εκςυγχρονιςμοφ που 
καταβάλλει θ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,31 2 Λίγο 3,88 3 Ζλεγχοσ 

7.1.11 
ε ποιο βακμό είναι ικανοποιθτικόσ ο χϊροσ 
ςτζγαςθσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ και το 
περιβάλλον εργαςίασ ςε αυτιν; 

2,23 2 Λίγο 2,06 2 Εκτζλεςθ 

7.1.13 

ε ποιο βακμό το ωράριο λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ διευκολφνει τθν ικανοποίθςθ των 
προςωπικϊν και οικογενειακϊν αναγκϊν των 
υπαλλιλων 

2,62 2 Λίγο 2,81 2 Εκτζλεςθ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 7. Αποτελζςματα για το ανκρϊπινο δυναμικό 

Σα αποτελζςματα τα οποία επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθν ικανοποίθςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ. 
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7.1.14 

ε ποιο βακμό θ πζραν του κανονικοφ ωραρίου 
εργαςία ςε ειδικζσ περιςτάςεισ, γίνεται όχι 
καταναγκαςτικά, αλλά με τθν ςυναίνεςθ και 
προκυμία των υπαλλιλων; 

2,93 2 Λίγο 3,92 3 Ζλεγχοσ 

7.1.15 
ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ αντιμετωπίηει 
αποτελεςματικά κζματα όπωσ θ άνεςθ, θ υγιεινι 
και θ αςφάλεια ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ; 

2,07 2 Λίγο 1,81 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.1.16 
ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ μεταχειρίηεται 
τουσ υπαλλιλουσ με βάςθ τθν αρχι τθσ ιςότθτασ; 

2,38 2 Λίγο 1,89 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.1.17 

ε ποιο βακμό κρίνετε ωσ ουςιαςτικό μζςο 
υποκίνθςθσ, τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων, ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για κζματα 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

2,64 2 Λίγο 1,88 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.1.19 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ αναπτφςςει 
ςυςτθματικά τισ δυνατότθτεσ, γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςχζςθ και 
με τουσ ςτόχουσ που τίκενται; (π.χ. ανάπτυξθ 
δεξιοτιτων πλθροφορικισ ςε ςυνδυαςμό με το 
ςτόχο για τθν αφξθςθ των θλεκτρονικά 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν) 

2,07 2 Λίγο 2,95 2 Εκτζλεςθ 

 
 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι αποκλίςεισ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ (επίπεδο 
1) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 
 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.1.2 
ε ποιο βακμό κρίνετε ικανοποιθτικι τθ ςυμμετοχι 
τω πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων για το όραμα, τθν 
αποςτολι και τισ αξίεσ τθσ οργάνωςθσ; 

1,62 1 Πολφ λίγο 1,11 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.1.7 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι επιβραβεφονται οι 
ατομικζσ και ομαδικζσ προςπάκειεσ των υπαλλιλων 
από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

1,79 1 Πολφ λίγο 0,90 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

7.1.18 

ε ποιο βακμό το ιςχφον ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 
προςωπικοφ, αποτελεί μζςο υποκίνθςθσ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ και βοθκά τθν προςπάκεια 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ 
Οργάνωςθσ; 

1,57 1 Πολφ λίγο 1,99 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 7.1. 

Σι ζχει επιτφχει θ δθμόςια οργάνωςθ για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ μζςω των αποτελεςμάτων τθσ μζτρθςθσ τθσ αντίλθψθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν 
οργάνωςθ; 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,27 ΕΚΣΕΛΕΘ  
 

2,58 
(42,60%) 

 ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 

 
Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 
τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) τόςο από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου όςο και από τθν ομάδα του ΚΠΑ.  
Σα πεδία ςτα οποία θ ομάδα ΚΠΑ απζδωςε καλι βακμολογία (ΠΟΛΤ) είναι : 

 το επίπεδο τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ του Λογιςτθρίου ςε ςχζςθ με το ευρφτερο περιβάλλον εντόσ του οποίου 
λειτουργεί. 

 τον υφιςτάμενο καταμεριςμό των αρμοδιοτιτων μεταξφ των εργαηομζνων. 

 τον φπαρξθ ανοιχτοφ τρόπου επικοινωνίασ και διαλόγου. 

 τθν αποτελεςματικότθτα των ακολουκοφμενων διοικθτικϊν διαδικαςιϊν κατά τθν κακθμερινι λειτουργία του 
Λογιςτθρίου. 

 τισ προςπάκειεσ που καταβάλλονται για διοικθτικό εκςυγχρονιςμό. 

 τθν προκυμία εργαηομζνων να εργαςτοφν πζραν του ωραρίου τουσ όταν οι περιςτάςεισ το απαιτοφν. 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

    Να δοκεί ζμφαςθ ςτθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων άνεςθσ, υγιεινισ και αςφάλειασ. 

 Να εφαρμόηεται κακολικά θ αρχι τθσ ιςότθτασ ςτθ μεταχείριςθ των εργαηομζνων. 

 Να ενκαρρυνκεί θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθ λιψθ αποφάςεων που αφοροφν τθν αποτελεςματικι 
λειτουργία του Λογιςτθρίου ωσ μζςο υποκίνθςθσ. 

 Να αναηθτθκοφν τρόποι ϊςτε να αναγνωρίηονται και να επιβραβεφονται οι ατομικζσ και οι ομαδικζσ 
προςπάκειεσ των υπαλλιλων. 

 Να επανεξεταςτεί και ανακεωρθκεί το υπάρχον ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ, ϊςτε να ςυντελζςει 
ςτθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του Λογιςτθρίου και του Νοςοκομείου ςτο ςφνολό του. 

 Να γίνεται πιο ςυςτθματικι ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ςτθ δομι για τουσ τικζμενουσ ςτόχουσ και να 
δίδονται οι ςχετικζσ κατευκφνςεισ. 

 Να εντοπιςτοφν οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο τρόποσ διοίκθςθσ δεν κεωρείται επαρκϊσ αποτελεςματικόσ και να 
αναηθτθκοφν τρόποι βελτίωςθσ του. 

 Να ανευρεκοφν πόροι για τθν ανακαίνιςθ του χϊρου ςτζγαςθσ του Λογιςτθρίου ι να μεταφερκεί ςε 
μεγαλφτερο και πιο λειτουργικό χϊρο. 

 Να τεκεί υπόψθ τθσ θγεςίασ θ ανάγκθ για μεγαλφτερθ ευελιξία ςτο ωράριο εργαςίασ, ϊςτε να ικανοποιοφνται 
ςε μεγαλφτερο βακμό οι οικογενειακζσ και προςωπικζσ ανάγκεσ των εργαηομζνων.  

 Να δοκεί μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων, γνϊςεων και δεξιοτιτων του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ που τίκενται κάκε φορά. 

 Να καταβάλλεται προςπάκεια για τθν προςζγγιςθ και αντιμετϊπιςθ των προςωπικϊν προβλθμάτων των 
εργαηομζνων ςε ςυνδυαςμό με τθν εφρυκμθ λειτουργία του Λογιςτθρίου. 

θμειϊνουμε ότι για τα παραπάνω πεδία κα πρζπει να διενεργοφνται περιοδικζσ μετριςεισ π.χ. με τθν άμεςθ επαφι με 
το ανκρϊπινο δυναμικό (ομάδεσ ςτοχοκεςίασ, ερωτθματολόγια, ςυναντιςεισ, ςυνεντεφξεισ, διαβουλεφςεισ). 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 7.2 
Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 

 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ 
(επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.2.1 
ε ποιο βακμό καταγράφονται αδικαιολόγθτεσ 
απουςίεσ του προςωπικοφ από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,69 2 Λίγο 1,04 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.2.3 
ε ποιο βακμό το προςωπικό υποβάλλει παράπονα για 
υπθρεςιακά κζματα; 

2,36 2 Λίγο 2,95 2 Εκτζλεςθ 

7.2.5 
ε ποιο βακμό κρίνετε ωσ επαρκι τθ χριςθ των 
Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν από 
το προςωπικό; 

2,79 2 Λίγο 2,95 2 Εκτζλεςθ 

7.2.6 
ε ποιο βακμό αξιολογοφνται ςυςτθματικά τομείσ όπωσ 
θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων; 

2,23 2 Λίγο 1,14 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.2.7 
ε ποιο βακμό το προςωπικό ανταποκρίνεται επαρκϊσ 
ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν με τουσ οποίουσ 
ςυναλλάςςεται θ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,85 2 Λίγο 4,03 4 Ανάδραςθ 

7.2.8 
ε ποιο βακμό κρίνετε επαρκι τθν εναλλαγι 
κακθκόντων μζςα ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,25 2 Λίγο 1,64 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι αποκλίςεισ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ (επίπεδο 
1) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.2.2 
ε ποιο βακμό κρίνετε ότι το προςωπικό υποπίπτει ςε 
ςφάλματα ςχετικά με τθν υπθρεςιακι του 
ςυμπεριφορά; 

1,54 1 
Πολφ 
λίγο 

1,70 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.2.9 
ε ποιο βακμό υπάρχει πολιτικι υποκίνθςθσ με τθ 
χριςθ δεικτϊν για το προςωπικό; 

1,17 1 
Πολφ 
λίγο 

1,21 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

7.2.10 
ε ποιο βακμό καταγράφονται οι ςυγκροφςεισ 
ςυμφερόντων μεταξφ υπαλλιλων ι ομάδων εντόσ τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

1,92 1 
Πολφ 
λίγο 

2,16 2 Εκτζλεςθ 

7.2.11 
ε ποιο βακμό κρίνετε ικανοποιθτικι τθν εκελοντικι 
ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ ευκφνθσ που 
προωκεί θ οργάνωςθ; 

1,27 1 
Πολφ 
λίγο 

1,52 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
Απουςία μετριςιμων αποτελεςμάτων ι ζλλειψθ πλθροφορίασ (επίπεδο 0) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

7.2.4 
ε ποιο βακμό θ απόδοςθ του προςωπικοφ μετριζται με 
τθ χριςθ δεικτϊν; 

0,93 0 Κακόλου 0,88 0 
Ζλλειψθ 

δραςτθρι-
ότθτασ 

 

    

    

    



62 
 

 
 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 7.2. 

Σι ζχει επιτφχει θ δθμόςια οργάνωςθ για να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ τθσ μζςω των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ; 

 
 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2 ΛΙΓΟ  
 

1,93 
(29,60%) 

 ΧΕΔΙΑΜΟ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου 
απζδωςαν χαμθλό βακμό ικανοποίθςθσ (επίπεδο 2).  
Πολφ χαμθλό επίπεδο δραςτθριότθτασ ανζδειξε θ μελζτθ των κριτθρίων από τθν ομάδα ΚΠΑ (επίπεδο 1, 
χεδιαςμόσ). 
 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
 Σο ανκρϊπινο δυναμικό δεν απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τθν εργαςία του. 

 Οι εργαηόμενοι του Λογιςτθρίου ανταποκρίνονται επαρκϊσ ςτισ ανάγκεσ των . 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Χριςθ δεικτϊν για: 
 τθν καταγραφι του αρικμοφ παραπόνων των εργαηομζνων για υπθρεςιακά κζματα. 
 -τθν καταγραφι των περιπτϊςεων που οι εργαηόμενοι υποπίπτουν ςε ςφάλματα ςχετικά  
 με τθν υπθρεςιακι τουσ ςυμπεριφορά. 
 -τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των ΣΠΕ. 
 -τα κίνθτρα και τθ ςυμμετοχι ςε εςωτερικζσ ομάδεσ εργαςίασ. 
 -τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 
 -τθν εναλλαγι του προςωπικοφ ςε κζςεισ εργαςίασ. 
 -τθ μζτρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ. 
 -τθν καταγραφι περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ των εργαηομζνων. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 7. 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ (%) 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 2,14 ΛΙΓΟ 2,25 36 ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ ομάδα ΚΠΑ αποδίδουν 
χαμθλό βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), γεγονόσ που φανερϊνει ότι θ δραςτθριότθτα 
βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
 
υνοψίηοντασ, κεωροφμε ότι για να επιτευχκεί βελτίωςθ ςτα πεδία που εξετάηονται ςτο παρόν κριτιριο κα πρζπει να 
κακιερωκεί αφενόσ θ ςυςτθματικι μζτρθςθ τθσ αντίλθψθσ των εργαηομζνων για το Λογιςτιριο και αφετζρου θ χριςθ 
δεικτϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΘ: 

 Απαςχόλθςθ ςτο Οικονομικό Σμιμα/Λογιςτιριο των εργαηομζνων με εξειδικευμζνα προςόντα (οικονομικζσ 

ςπουδζσ). 

 Εξαγωγι δεικτϊν ςε εξαμθνιαία βάςθ. 

 
 
 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 7. 

 
 Δεν υπάρχουν ςτα περιςςότερα πεδία αποτελζςματα ερευνϊν και ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

 Σιρθςθ αρχείου ςτο Σμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ με ςτοιχεία που αφοροφν αναρρωτικζσ 
άδειεσ, τθν κινθτικότθτα του προςωπικοφ (αποςπάςεισ, μετακζςεισ, μετακινιςεισ, μετατάξεισ), ςυμμετοχι ςε 
απεργία, ετιςιεσ αξιολογιςεισ, ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. 
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Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
Η βαςικι διαπίςτωςθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ ΚΠΑ είναι ότι υπιρχε ζλλειψθ δραςτθριότθτασ και ςχετικϊν 
πλθροφοριϊν ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο, κακϊσ αν και διανεμικθκαν 20 θλεκτρονικά ερωτθματολόγια, τθν ίδια χρονικι 
περίοδο εφαρμογισ ΚΠΑ ςτο νοςοκομείο, ςε φίλιεσ δυνάμεισ (Διμοσ Κθφιςιάσ, Αςτυνομικι Δ/νςθ, Σροχαία Β. 
Προαςτίων, χολεία τθσ περιοχισ), προκειμζνου να εκτιμθκοφν οι μετριςεισ αντίλθψθσ τθσ κοινότθτασ ςε ςχζςθ με τισ 
επιδόςεισ του νοςοκομείου, κανζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ δεν ανταποκρίκθκε. 
θμειϊνουμε ότι θ λειτουργία του Λογιςτθρίου δεν ςχετίηεται άμεςα με τθν κοινωνία ( περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, 
κοινωνικι ευκφνθ κλπ).  

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 8. 

 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

 -   -    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ 8. Αποτελζςματα ςχετικά με τθν κοινωνία 

Σι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν τθσ τοπικισ, 
εκνικισ και διεκνοφσ κοινωνίασ γενικότερα (ανάλογα με τθν περίπτωςθ). Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο 
κεϊρθςθσ από τθ δθμόςια οργάνωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ του περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςθσ των 
παγκόςμιων πόρων όπωσ επίςθσ και τα εςωτερικά μζτρα τθσ οργάνωςθσ για τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. 
Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνονται οι ςχζςεισ τθσ με τισ άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ οι οποίοι επθρεάηουν 
και ρυκμίηουν τθν επιχειρθςιακι τθσ λειτουργία 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 9.1 
Επίτευξθ των ςτόχων, εξωτερικζσ επιδόςεισ 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

 
ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ 
(επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

9.1.1 
ε ποιο βακμό κρίνετε ωσ αποτελεςματικι τθ λειτουργία 
τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, δθλαδι ςε ποιο βακμό 
επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί; 

2,75 2 Λίγο 3,88 3 Ζλεγχοσ 

9.1.2 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι βελτιϊνεται θ ποιότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ με βάςθ τα 
διακζςιμα ςτοιχεία μετριςεων; 

2,45 2 Λίγο 2,45 2 Εκτζλεςθ 

9.1.3 
ε ποιο βακμό κεωρείτε αποδοτικι τθ λειτουργία τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; (επίτευξθ ςτόχων με το 
χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ) 

2,50 2 Λίγο 2,88 2 Εκτζλεςθ 

9.1.4 
ε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικοφσ τουσ 
οικονομικοφσ ελζγχουσ (εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ) που 
διενεργοφνται ςτθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,62 2 Λίγο 1,81 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

9.1.5 
ε ποιο βακμό κρίνετε κετικά τα αποτελζςματα 
ςυγκριτικϊν μετριςεων με άλλουσ φορείσ; 

2,30 2 Λίγο 2,45 2 Εκτζλεςθ 

9.1.6 
ε ποιο βακμό θ εφαρμογι καινοτομιϊν ςτισ 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ/προϊόντα ςυμβάλλει ςτθ 
βελτίωςθ των εκροϊν τθσ οργάνωςθσ; 

2,36 2 Λίγο 1,96 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
 

 
 
 
 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 9.1. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,50   ΛΙΓΟ  
 

2,57 
(42,40%) 

 ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 

 

               ΚΡΙΣΘΡΙΟ 9. Κφρια αποτελζςματα 

Σι επιτυγχάνει θ δθμόςια οργάνωςθ ςε ςχζςθ με τθ κεςμοκετθμζνθ εντολι τθσ και τουσ 
προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ τθσ κακϊσ και με τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν και των προςδοκιϊν όςων 
ζχουν οικονομικό ςυμφζρον από αυτιν ι όςων άλλων ςυμμετζχουν ςτθ δθμόςια οργάνωςθ. 
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Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 
τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) τόςο από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου όςο και από τθν ομάδα του ΚΠΑ.  
H ομάδα ΚΠΑ απζδωςε καλι βακμολογία (ΠΟΛΤ) ςτθν ποςότθτα και ποιότθτα των υπθρεςιϊν που παρζχει ςτουσ 
προμθκευτζσ. 
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 Να διενεργοφνται μετριςεισ για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ϊςτε να λαμβάνονται υπόψθ για 
περαιτζρω βελτιϊςεισ. 

 Να γίνεται εκτίμθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Λογιςτθρίου βάςει δεικτϊν. 

 Να βελτιωκεί ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ που διενεργείται από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ και να αξιοποιοφνται ςε 
μεγαλφτερο βακμό τα πορίςματα του, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν. 

 Θα πρζπει να γίνει εκςυγχρονιςμόσ (π.χ. δυνατότθτα λιψθσ-πλθρωμισ θλεκτρονικϊν τιμολογίων) ςτον τρόπο 
παροχισ των υπθρεςιϊν από το Λογιςτιριο. 

 Να διενεργοφνται ςυγκριτικζσ μετριςεισ με τα Λογιςτιρια των άλλων Νοςοκομείων. 
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ΤΠΟΚΡΙΣΗΡΙΟ 9.2 
Εςωτερικζσ Επιδόςεισ, επίπεδο τθσ αποδοτικότθτασ 

Α. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΜΕΛΕΣΘ 

ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ: 
 
Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν ςτακερζσ τάςεισ ι επιτυχία οριςμζνων από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ 
(επίπεδο 2) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ 

Βακμ. 
εργαηομζ

νων 
Επίπεδο  Κατθγορία 

Βακμ. 
ομάδασ 

ΚΠΑ 
Επίπεδο  

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

9.2.1 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικι τθ ςυμμετοχι 
όλων των εμπλεκόμενων πλευρϊν ςτθ λειτουργία τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
λιψθσ αποφάςεων; 

2,00 2 Λίγο 2,02 2 Εκτζλεςθ 

9.2.2 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι μζνουν ικανοποιθμζνοι οι 
εμπλεκόμενοι φορείσ ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ 
Δθμόςιασ Οργάνωςθσ, από τθν γενικότερθ 
δραςτθριότθτά τθσ; 

2,25 2 Λίγο 3,45 3 Ζλεγχοσ 

9.2.3 

ε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικι τθ δθμιουργία 
ςυνεργαςιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ με τρίτουσ 
(άλλεσ Δθμόςιεσ Οργανϊςεισ, ιδιϊτεσ, κοινωνικοφσ 
φορείσ); 

2,18 2 Λίγο 3,10 3 Ζλεγχοσ 

9.2.4 

ε ποιο βακμό κεωρείτε επιτυχθμζνθ τθν πολιτικι για 
τθ διοικθτικι βελτίωςθ και τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν 
ςτισ παρεχόμενεσ από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ υπθρεςίεσ 
και προϊόντα; 

2,00 2 Λίγο 1,95 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

9.2.5 

ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι ζχει ςυμβάλει θ ειςαγωγι 
των νζων τεχνολογικϊν εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ 
και τθσ επικοινωνίασ, ςτθ βελτίωςθ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ 
λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,25 2 Λίγο 1,68 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

9.2.6 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικι τθν 
αποδοτικότθτα των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν - 
λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,17 2 Λίγο 3,03 3 Ζλεγχοσ 

9.2.7 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι εκτελείται επιτυχϊσ ο 
προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,77 2 Λίγο 2,99 2 Εκτζλεςθ 

9.2.9 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ ικανοποιεί τισ 
οικονομικζσ απαιτιςεισ των εμπλεκομζνων φορζων 
(αμοιβζσ ςτο προςωπικό, κοςτολόγθςθ προϊόντων ςε 
πολίτεσ, αμοιβζσ - ςυνεργατϊν κτλ) ςτθ λειτουργία τθσ; 

2,42 2 Λίγο 3,14 3 Ζλεγχοσ 

9.2.10 
ε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικι τθ διαχείριςθ 
των πόρων τθσ Δθμόςιασ Οργάνωςθσ; 

2,58 2 Λίγο 2,14 2 Εκτζλεςθ 

9.2.11 
ε ποιο βακμό κεωρείτε αποτελεςματικζσ τισ 
διαδικαςίεσ οικονομικοφ ελζγχου που ακολουκοφνται 
από τθ Δθμόςια Οργάνωςθ; 

2,45 2 Λίγο 2,15 2 Εκτζλεςθ 

9.2.13 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ ςυμβάλλει ςτθν ορκολογικι 
διαχείριςθ των οικονομικϊν τθσ πόρων; 

2,36 2 Λίγο 2,52 2 Εκτζλεςθ 

9.2.14 
ε ποιο βακμό ανταποκρίνεται θ θγεςία ςτα 
αποτελζςματα των μετριςεων των εςωτερικϊν 
επιδόςεων τθσ οργάνωςθσ; 

2,00 2 Λίγο 1,52 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

9.2.15 
ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικζσ τισ μετριςεισ 
των επικεωριςεων και των ελζγχων για τθ λειτουργία 
τθσ οργάνωςθσ; 

2,09 2 Λίγο 1,45 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 
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Υπαρξθ μετριςιμων αποτελεςμάτων που δείχνουν αρνθτικζσ τάςεισ ι αποκλίςεισ από τουσ ςχετικοφσ ςτόχουσ (επίπεδο 
1) παρατθρείται ςτα κάτωκι ερωτιματα: 
 

Α/α  

 
Ερϊτθςθ Βακμ. 

εργαηομζ
νων 

Επίπεδο  Κατθγορία 
Βακμ. 

ομάδασ 
ΚΠΑ 

Επίπεδο  
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

9.2.8 

ε ποιο βακμό θ Δθμόςια Οργάνωςθ βαςίηεται για τθν 
λειτουργία τθσ, ςε ίδια ζςοδα και πθγζσ χρθματοδότθςι 
από τθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων από αυτιν 
υπθρεςιϊν; 

1,92 1 
Πολφ 
Λίγο 

1,03 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

9.2.12 
ε ποιο βακμό κρίνετε κετικι τθ ςυμμετοχι τθσ 
δθμόςιασ οργάνωςθσ κακϊσ και τθν ανάπτυξθ και 
πιςτοποίθςθ των πολιτικϊν και προτφπων ποιότθτασ; 

1,73 1 
Πολφ 
λίγο 

1,03 1 
Προγραμ-
ματιςμόσ 

 
 
 

Β. ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΤΠΟΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 9.2. 

 

Μ.Ο. βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. βακμολογίασ 

ομάδασ ΚΠΑ 
Φάςθ κφκλου 

ποιότθτασ 

2,21 ΛΙΓΟ  
 

 2,21 
(35,20%) 

ΕΚΣΕΛΕΘ  

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του υποκριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ 
ομάδα ΚΠΑ, αποδίδουν χαμθλό βακμό (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ, ΕΚΣΕΛΕΗ). 
 

 
 

Γ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΣΘΡΕΙΣΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

τα περιςςότερα από τα πεδία δεν διατυπϊκθκε ικανοποιθτικι λειτουργία (βακμόσ ικανοποίθςθσ πολφ, πάρα πολφ ι 
άριςτα) τόςο από τουσ εργαηόμενουσ του Λογιςτθρίου όςο και από τθν ομάδα του ΚΠΑ.  
 
H ομάδα ΚΠΑ απζδωςε καλι βακμολογία (ΠΟΛΤ) : 

 τθν ικανοποίθςθ των εμπλεκομζνων φορζων ςε ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτα του Λογιςτθρίου. 

 τισ κακθμερινζσ ςυνεργαςίεσ που υπάρχουν με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ, ιδιϊτεσ κλπ. 

 τισ διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται ωσ προσ τθν αποδοτικότθτα τουσ. 

 τθ ςυνζπεια του Λογιςτθρίου ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των οικονομικϊν απαιτιςεων των ςυνεργατϊν και 
εργαηομζνων του Νοςοκομείου. 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΠΟΤ ΧΡΘΗΟΤΝ ΒΕΛΣΙΩΘ 

 

 υμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων πλευρϊν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τθ λειτουργία του 
Λογιςτθρίου. 

 Ανάπτυξθ πολιτικισ για τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν και ειςαγωγισ ολοκλθρωμζνων ΣΠΕ. 

 Σθν εφαρμογι προτφπων ποιότθτασ. 

 Σθν κακιζρωςθ μζτρθςθσ των εςωτερικϊν επιδόςεων και να αξιολογοφνται από τθν θγεςία. 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 9. 

 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
εργαηομζνων 

Επίπεδο 
Μ.Ο. 

βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

Μ.Ο. 
βακμολογίασ 
ομάδασ ΚΠΑ 

(%) 

Φάςθ κφκλου 
ποιότθτασ 

 2,35  ΛΙΓΟ 2,39  38,80  ΕΚΣΕΛΕΘ 

 
Κατά τθ μελζτθ τθσ βακμολογίασ του κριτθρίου, παρατθρείται ότι τόςο οι εργαηόμενοι όςο και θ ομάδα ΚΠΑ αποδίδουν 
χαμθλό βακμό και μάλιςτα μθ ικανοποιθτικό επίπεδο (επίπεδο 2, ΛΙΓΟ), γεγονόσ που φανερϊνει ότι θ δραςτθριότθτα 
βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τον κφκλο ποιότθτασ. 
 
υνοπτικά παρακζτουμε τα πεδία ςτα οποία πρζπει να δρομολογθκοφν δράςεισ βελτίωςθσ: 

 Θζςπιςθ μετριςιμων ςτόχων-διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ υλοποίθςθσ τουσ και μζτρθςθ του βακμοφ 
επίτευξισ τουσ (αποτελεςματικότθτα- αποδοτικότθτα). 

 

ΑΝΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΟΤ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 9. 

 «Κακοριςμόσ ςτρατθγικϊν ςτόχων και αξόνων παρζμβαςθσ του Τπουργείου Τγείασ, για τισ Τπθρεςίεσ Τγείασ 
τθσ Χϊρασ, ζτουσ 2017, (με χρονικι περίοδο εφαρμογισ τθν τριετία 2017- 2020)» (Τπουργικι Απόφαςθ με αρ. 
πρωτ. Γ2/Γ.Π. οικ. 20930, Εγκφκλιοσ Γ2γ/οικ.22357/22-3-2017). 

 «Εφαρμογι υςτιματοσ Διοίκθςθσ με τόχουσ για το ζτοσ 2017» (Εγκφκλιοσ 12972/10-5-2016 Τπουργείου 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ). 

 ΓΝΑ ΚΑΣ- τρατθγικοί ςτόχοι Διοίκθςθσ 2018 (25.1.2018). 

 «Κατάρτιςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Οικονομικοφ Ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/51568/ΔΠΓΚ 
Τπουργείου Οικονομικϊν). 

 «Εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2017» (Εγκφκλιοσ 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-2016 Τπουργείου 
Οικονομικϊν). 

 Απόφαςθ Δ για ετιςια διάκεςθ πιςτϊςεων για το οικονομικό ζτοσ 2017 (αρικμ. 28/20-12-2016 κζμα Β.2) 

 Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α/2017).  

 Εγκφκλιοσ 2/45136/0026/1-6-2017 του ΓΛΚ για τθν «Παροχι οδθγιϊν για τον ζλεγχο, εκκακάριςθ και πλθρωμι 
δθμοςίων δαπανϊν». 

 Ζγγραφα Τπουργείου Τγείασ για κζςπιςθ και υλοποίθςθ ςτόχων: 

 Απορρόφθςθ επιχορθγιςεων (αποφάςεισ και ςτοιχεία για τθν απορρόφθςθ). 

 Αρικμ. Πρωτ. ΓΔΟΤ/οικ.36/12-1-2017 για πλθρωμι λθξιπρόκεςμων και λοιπϊν υποχρεϊςεων ςε τρίτουσ. 

 Αρικμ. Πρωτ. ΓΔΟΤ/οικ.52260/6-7-2017 για πλθρωμι λθξιπρόκεςμων και λοιπϊν υποχρεϊςεων ςε τρίτουσ και  

 Λοιπά ζγγραφα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 και τουσ 

 ςτόχουσ υλοποίθςθσ πλθρωμϊν προσ τουσ προμθκευτζσ. 

 Ζγκριςθ Δ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Δ 3/7-2-2017 Θζμα Ι.Α1). 

 Ζγκριςθ Τπουργείου Τγείασ του Προχπολογιςμοφ 2017 (ΑΠ Β2.α/ΓΠ 18192/10-3-2017). 

 Προχπολογιςμόσ 2017 και οι τροποποιιςεισ του (ςχετικοί πίνακεσ). 

 Ν.Δ. 496/74 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Ν.Δ. 2362/95 περί «Δθμοςίου Λογιςτικοφ-Ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 Κϊδικασ Κατάταξθσ Εςόδων και Εξόδων του Προχπολογιςμοφ ΝΠΔΔ και οι τροποποιιςεισ του.  

 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2-11-2011) «Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ Ε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ». 

 Απόφαςθ 9347/1-3-2017 του Διοικθτι 1
θσ 

ΤΠΕ Αττικισ για τθ «υγκρότθςθ Επιτροπϊν Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτα 
Νοςοκομεία τθσ 1

θσ
 ΤΠΕ Αττικισ». 

 υμβάςεισ με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ (λογιςτικι υποςτιριξθ, εςωτερικόσ ζλεγχοσ και ορκωτοί λογιςτζσ). 
 

     Ολοκλήρωση των τριών Εκθέσεων Εφαρμογής ΚΠΑ στο Γ.Ν.Α. ΚΑΣ  


